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ค าน า 
 

การตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายใน และการวิเคราะห์ตนเอง เป็นการรายงานและ           
การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบ ประกอบด้วย การควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และพันธกิจ
อย่างรอบคอบ ถี่ถ้วน และเป็นจริง  โดยสามารถเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปสู่ความเป็นเลิศในภาพรวม 

ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  ได้จัดท ารายงานการตรวจประเมิน
ตนเอง โดยมีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และศักยภาพการด าเนินงานท าให้ทราบถึงศักยภาพของ
หน่วยงานในด้านต่างๆ ซึ่งจะต้องมีการทบทวน พัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
พันธกิจและการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้การด าเนินงานของศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ  มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

การจัดท ารายงานการตรวจประเมินตนเองครั้งนี้ จึงเป็นข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อควรแก้ไข แนวทางในการ
พัฒนา และปรับปรุงการด าเนินงานของศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 

 

(ดร.ณรงค์ชัย  พิพัฒน์ธนวงศ์) 
รองอธิการบดีฝ่ายประสานงานโครงการพิเศษ 

วันท่ี  13  กรกฎาคม  พ.ศ.  2555 
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บทน า  
บทสรุปผู้บริหาร  

 

     ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพ่ือการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  มีพันธกิจหลักในการสนับสนุนด้าน
การบริการวิชาการแก่สังคม  โดยมีระบบและกลไกในการจัดท ารายงานประเมินตนเอง  (Self Assessment 
Report : SAR)  เพ่ือให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานและรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ได้ด าเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
จ านวน 13 ตัวบ่งชี้  ในปีการศึกษา 2554 พบว่าศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ มีผลการประเมินในภาพรวม ได้คะแนน
เฉลี่ย 3.17  อยู่ในระดับ พอใช้  ส่วนผลประเมินคุณภาพรายตัวบ่งชี้  สรุปผลได้ดังนี้ 

1. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  (คะแนนผลการประเมิน 4.51-5.00) รวม 5 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
ตัวบ่งชี้ที ่ รายละเอียด ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนประเมนิ  

(เต็ม 5) 
2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศลิปะและวัฒนธรรม 5 ข้อ 5.00 
3.5 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันาความรู้ และทักษะวิชาชีพท่ี

สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 
ร้อยละ 100 5.00 

2. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดี  (คะแนนผลการประเมิน 3.51-4.50) รวม 3 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
ตัวบ่งชี้ที ่ รายละเอียด ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนประเมนิ  

(เต็ม 5) 
2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4.18 4.18 
4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 6 ข้อ 4.00 

3. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้  (คะแนนผลการประเมิน 2.51-3.50) รวม 3 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
ตัวบ่งชี้ที ่ รายละเอียด ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนประเมนิ  

(เต็ม 5) 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 5 ข้อ 3.00 
2.4 ผลการเรยีนผู้และเสรมิความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 3 ข้อ 3.00 
3.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงานและผู้บรหิารทุกระดบั

ของหน่วยงาน 
5 ข้อ 3.00 

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรยีนรู ้ 3 ข้อ 3.00 
3.3 ระบบบรหิารความเสี่ยง 4 ข้อ 3.00 
3.4 ระบบการพัฒนาบคุลากร 4 ข้อ 3.00 

4. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุง (คะแนนผลการประเมิน 1.51-2.50) รวม 1ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
ตัวบ่งชี้ที ่ รายละเอียด ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนประเมนิ  

(เต็ม 5) 
5.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 3 ข้อ 2.00 
6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 2 ข้อ 2.00 
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5. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน (คะแนนผลการประเมิน 0.00-1.50) รวม 1     
ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
ตัวบ่งชี้ที ่ รายละเอียด ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนประเมนิ  

(เต็ม 5) 
2.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 1 ข้อ 1.00 

 จากการวิเคราะห์ตนเองตามผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก พบว่าศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ   
มีจุดแข็ง  2 ข้อ และจุดอ่อน 2 ข้อ ซึ่งศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงไว้ดังนี้  

จุดแข็ง แนวทางการพัฒนาเพื่อเสริมจุดแข็ง 

1. เป็นหน่วยงานที่ถ่ายทอดผลงานและสนองพระราชด าริ
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์
ทุกพระองค์ 

1.  ควรมีการสร้างผลงานส าคัญให้เป็นที่ประจักษ์ต่อ
สังคมโดยการประชาสัมพันธ์ผลงานต่อสาธารณชน 

2. ได้รับการจัดสรรงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
และงบประมาณเงินรายได้ที่มีความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการ 

2. ควรมีการวางแผนการใช้งบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จุดอ่อน แนวทางการพัฒนาเพื่อแก้ไขจุดอ่อน 

1. ขาดการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีอย่าง
ชัดเจน 

จัดท าแผนกลยุทธ์ การด าเนินงาน และก าหนดตัวบ่งชี้
ที่ชัดเจนเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานในเชิงรุก 

2. ไม่ทราบแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน เนื่องจากมี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการด าเนินงานของศูนย์ฯ 

- 
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บทท่ี 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพ่ือการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
_________________________________ 

  

1.1  ประวัติความเป็นมา 

ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพ่ือการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งจากที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2545 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 เป็นศูนย์ในสังกัด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเป็นหน่วยงานระดับคณะอยู่ ในก ากับมหาวิทยาลัย  ขึ้นตรงต่อสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์และไม่ด าเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง  ซึ่ง
เป็นศูนย์ฯ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และส านักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ร่วมกันจัดตั้งขึ้นโดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างสองหน่วยงาน  เมื่อวันที่ 1 
มีนาคม พ.ศ. 2545 เพ่ือให้เป็นศูนย์นานาชาติที่ส่งเสริมด้านการสอน วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี  ของ
โครงการส่วนพระองค์  และเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารีทรงมีพระชนมายุครบ 48 พรรษา  ในวันที่ 2 เมษายน  พ.ศ. 2546 เป็นศูนย์ที่เน้นการวิจัย พัฒนา 
และถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีด้าน Remote Sensing Geographical Information System (GIS) 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และเทคโนโลยีอ่ืนๆ เพ่ือจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นความรู้
และเทคโนโลยีที่ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความต้องการพัฒนา  นอกจากนี้ส านักงานโครงการส่วน
พระองค์ฯ จะมีความร่วมมือกับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในมลรัฐอัลเบอร์ตาประเทศแคนาดาและมหาวิทยาลัย 
วูฮ่ัน สาธารณรัฐประชาชนจีน  ความร่วมมือดังกล่าวจะท าให้อาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์และในระดับประเทศได้รับรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป และยังจะเป็น
ประโยชน์กับประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคนี้อีกด้วย  นอกจากนี้ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ยังมีหน้าที่ในการ
ศึกษาวิจัยเพ่ือคุณภาพชีวิตของประชากรของประเทศไทย ในพ้ืนที่ทุรกันดาร และขยายไปในพ้ืนที่อ่ืนของ
ประเทศที่ก าลังพัฒนาในภูมิภาค ปัจจุบันมีหลายประเทศที่สนใจให้ความสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาดังกล่าว 
เช่น ประเทศแคนาดา ประเทศเยอรมัน ประเทศเดนมาร์ก ประเทศฝรั่งเศส และอ่ืนๆ เป็นต้น    

ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นตามประกาศสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 โดยได้ขอพระราชทานอัญเชิญพระนามาภิไธย ““สิรินธรสิรินธร””  มา
เป็นชื่อของศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระมหากรุณาธิคุณ  
เสด็จมาทรงเปิดศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ณ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง 
ชั้น 7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 มีชื่อเรียกย่อๆ ว่า 
““ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ”” อักษรย่อ ““ศนสศนส”” และชื่อภาษาอังกฤษคือ “Princess Sirindhorn International 
Center for Research, Development and Technology Transfer” อักษรย่อ ““PPSSIICC””  มีระเบียบว่าด้วย
การบริหารศูนย์นานาชาติสิรินธรเพ่ือการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี พ.ศ. 2545 โดยมีเลขาธิการ
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พระราชวัง เป็นที่ปรึกษา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน และผู้อ านวยการศูนย์นานาชาติ     
สิรินธรเพ่ือการวิจัย  พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นกรรมการและเลขานุการ  ซึ่งคณะกรรมการบริหารชุด
แรกของการจัดตั้งศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ แต่งตั้ง ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 มีวาระการด ารงต าแหน่ง 
3 ปี ต่อมาส านักพระราชวัง และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (ฉบับ
ปรับปรุง ครั้งที่ 1) ในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ให้มีก าหนดระยะเวลาด าเนินการ 3 ปีงบประมาณ นับตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2548  สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (ฉบับปรับปรุง ครั้ง
ที่ 2) ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ให้มีก าหนดระยะเวลาด าเนินการ 3 ปีงบประมาณนับตั้งแต่ปีงบประมาณ 
2552 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 ตามล าดับ 
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นอกจากนี้ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินเยี่ยมชมที่ท าการใหม่ของศูนย์ฯ ที่ชั้น 5 ในการเสด็จพระราชด าเนิน
ประกอบพิธีเปิดอาคารการเรียนรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2549  ซึ่งได้รับ
พระราชทานนามอาคารว่า “อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ” ในภายหลัง 
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1.2  ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์   

 1.2.1   ปรัชญา  

 ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ยึดถือปรัชญาของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ในการเป็นสถาบันที่มีปณิธานมุ่งมั่น ในการสั่งสม เสาะแสวงหา และพัฒนาความรู้ ให้เกิดความ
เจริญงอกงามทางภูมิปัญญาที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรมและคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้ชี้น าทิศทางสืบทอด 
เจตนารมณ์ที่ดีของสังคมเพ่ือความคงอยู่ ความเจริญและความเป็นอารยะของชาติ   

  1.2.2   ปณิธาน 

 ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพ่ือการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  เป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นเพ่ือ
ส่งเสริมด้านวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตามแนวพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

              1.2.3   วิสัยทัศน์ 

  พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่  ส่งเสริมความรู้สู่ผู้ด้อยโอกาส ร่วมมือภาครัฐ  เอกชน  และ
องค์กรนานาชาติ สร้างโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารตามแนวพระราชด าริฯ 

1.2.4 วัตถุประสงค์ 

 ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
1. เพ่ือถ่ายทอดผลงานโครงการในสถาบันสูงสุดของประเทศ ได้แก่ โครงการในพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชวงศ์ ให้เป็นที่ประจักษ์มากยิ่งข้ึนแก่ประชากรไทยและต่างประเทศ 
2. เพ่ือร่วมมือและสนับสนุนส านักงานโครงการในการด าเนินโครงการต่างๆ  
3. เพ่ือด าเนินการประสานการศึกษาวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การใช้ประโยชน์ด้าน

การเกษตร ประมง อาหาร ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และอ่ืนๆ ให้แก่บุคลากร
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

4. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี โท และเอกของนิสิตนักศึกษา
ไทยและต่างประเทศ ร่วมกับคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1.2.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1.   การสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ข้อ 1 กระทรวงศึกษาธิการ) 
2.   การฝึกทักษะด้านอาชีพเพ่ือแก้ปัญหาความยากจน (ข้อ 5 กระทรวงศึกษาธิการ) 
3.   การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขนัของประชาชนโดยใช้ความรู้เป็นฐาน (ข้อ 6 กระทรวง 

ศึกษาธิการ) 

1.2.6 เป้าประสงค์ 
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1. เยาวชนและประชาชนได้รับโอกาสศึกษาหาความรู้จากมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษา
ชั้นน าของประเทศ  โดยรูปแบบและวิธีการต่างๆ ที่หลากหลาย ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยที่เป็นความต้องการของเยาวชนและประชาชน และเกิดประโยชน์ต่อชุมชน 

2. เป็นแหล่งวิชาการที่เข้มแข็ง  สามารถชี้น าเพ่ือการพัฒนาประเทศและเป็นแกนน าในการ
พัฒนาชุมชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  

3. สร้างองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานด้านการศึกษาและการวิจัยใน 
สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 11  
การสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

เป้าประสงค์ เยาวชนและประชาชนได้รับโอกาสศึกษาหาความรู้จากมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษา 
ชั้นน าของประเทศ โดยรูปแบบและวิธีการต่างๆ ที่หลากหลายทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ที่เป็นความต้องการของเยาวชนและประชาชน และเกิดประโยชน์ต่อชุมชน 

กลยุทธ์หลัก 
1. พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศและระบบสื่อสารทางไกล เพ่ือการศึกษาและการให้บริการ

วิชาการในรูปแบบต่างๆ  
2. ส่งเสริมและขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ โดยอาศัยรูปแบบการจัด

การศึกษาที่เหมาะสม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 22  
การฝึกทักษะด้านอาชีพเพื่อแก้ปัญหาความยากจนการฝึกทักษะด้านอาชีพเพื่อแก้ปัญหาความยากจน  

เป้าประสงค์ เป็นแหล่งวิชาการที่เข้มแข็ง  สามารถชี้น าเพ่ือการพัฒนาประเทศและเป็นแกนน าในการพัฒนา
ชุมชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์หลัก 
1. ประยุกต์องค์ความรู้และผลงานวิจัยเชิงบูรณาการ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนและของ

ประเทศและเพ่ือให้สามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาของชุมชนและสังคมได้อย่างแท้จริง 
2. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและสนับสนุนองค์กรท้องถิ่นให้มีการพัฒนาบนฐานความรู้อย่างยั่งยืนและมี

เสถียรภาพ 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายฐานข้อมูลเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคม 
4. ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อน าวิทยาการที่เหมาะสมมาพัฒนาศักยภาพให้กับ

ชุมชนและประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 55  
กาการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประชาชนโดยใช้ความรู้เป็นฐานรพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประชาชนโดยใช้ความรู้เป็นฐาน  
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เป้าประสงค์ สร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานด้านการศึกษาและการวิจัย ในสาขาวิชา
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
กลยุทธ์หลัก ผลิตงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการในสาขาที่มีศักยภาพ 

1.3 เอกลักษณ์ของศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 

ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ให้เป็นหน่วยงานหลักในการประสานการด าเนินการเฉพาะกิจในการสนองงานของพระบรม
วงศานุวงศ์ ในการท าหน้าที่สนับสนุนและประสานงานวิจัย พัฒนา รวมทั้งโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ตาม
พระราชด าริทั้งในและนอกประเทศ โดยเฉพาะการถ่ายทอดเทคโนโลยี  การสนับสนุนการเรียนการสอน  
ตลอดจนการช่วยเหลือ ยกระดับการครองชีพของชุมชนให้ดีขึ้นจากผลงานทางวิชาการของบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

-  เอกลักษณ์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ 
-  อัตลักษณ์ : ส านึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี   

1.4   การด าเนินงานประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2554 

 ในปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554–31 พฤษภาคม 2555) ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพ่ือการวิจัย พัฒนา
และถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ด าเนินโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ภายใต้กรอบความ
ร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีการด าเนิน
กิจกรรมหลักด้านการประสานความร่วมมือการพัฒนามหาวิทยาลัยจ าปาสัก ซึ่งประสบความก้าวหน้ามาเป็น
ล าดับ  โดยในปีการศึกษา 2554 ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ มีการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

ลักษณะกิจกรรม วัน/เดือน/ปี รายละเอียดกิจกรรม รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
1. เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตน- 
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
และถวายรายงานความก้าวหนา้ 
เนื่องในวโรกาสที่สมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ทรงปลูกต้นไม้ ร่วมกับ
ผู้บริหาร คณาจารย์ และนสิิต
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์

15 ก.ค. 54 -  ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ เข้าร่วมรับ
เสด็จและถวายรายงานความก้าวหน้าใน
การด าเนินโครงการความร่วมมือเพื่อ
การพัฒนามหาวิทยาลัยจ าปาสักและ
ความคืบหน้าในโครงการพัฒนาสถานี
วิจัย ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตรและปา่ไม้ ตามพระราช
กระแสสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  

ศูนย์นานาชาติสริินธรฯ 

2. มูลนิธิโครงการหลวง 4 ส.ค. 54 
 

- รับเสดจ็สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชด าเนิน
เป็นองค์ประธานเปดิงาน “โครงการ
หลวง 42” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรลัเวิลด ์

รองอธิการบดีฝ่ายประสาน-
งานโครงการพิเศษ 

 22 ธ.ค. 54 - รับเสดจ็สมเด็จพระเจา้วรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา        

รองอธิการบดีฝ่ายประสาน- 
งานโครงการพิเศษ 
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ลักษณะกิจกรรม วัน/เดือน/ปี รายละเอียดกิจกรรม รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิด
งาน “โครงการหลวง 2554” ณ 
หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 30 พ.ย. 54 - ประชุมวิชาการมลูนิธิโครงการหลวง 
ประจ าปี 2554 เฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 
2554 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ      
เอ็มเพรส เชียงใหม ่

รองอธิการบดีฝ่ายประสาน- 
งานโครงการพิเศษ 

 ทุกสัปดาห์ที่ 1 
ของเดือน 

- ประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ
โครงการหลวง และที่ประชุมโครงการ
หลวง 

รองอธิการบดีฝ่ายประสาน- 
งานโครงการพิเศษ 

3. คณะกรรมการพเิศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ (กปร.) 

16 มิ.ย. 54 - สัมมนาเชิงปฏิบตัิการ การประเมิน
การใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดนิและ
น้ า น าร่องในพื้นที่ชะล้างพังทลายสูง 
จังหวัดอุตรดติถ์ เพื่อน าไปใช้ในการ
จัดท าแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์
การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ฉบับท่ีห้า (พ.ศ. 2555-
2559) ณ โรงแรมอมรินทร์ ลากูน 
จังหวัดพิษณุโลก 

รองอธิการบดีฝ่ายประสาน- 
งานโครงการพิเศษ 
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ลักษณะ
กิจกรรม 

วัน/
เดือน/

ปี 

รายละเอียดกิจกรรม รายชื่อ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

3. 
คณะกรรมการ
พิเศษเพื่อ
ประสานงาน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
(กปร.) (ต่อ) 

9  
ก.ย. 
54 

- รับเสดจ็สมเด็จพระรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปดิส านักงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (มูลนิธิชัยพัฒนา-ส านักงาน กปร.)     ณ 
บริเวณเชิงสะพานพระราม 8 ถนน  อรุณอัมรินทร์ 36 แขวงบางยี่ขัน     เขตบาง
พลัด กรุงเทพฯ 

รองอธิการบดี
ฝ่ายประสาน- 
งานโครงการ
พิเศษ 

 23 
ก.ย. 
54 

- ประชุมคณะกรรมการรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดยมี
นายอ าพล  เสนาณรงค์ องคมนตร ีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบรหิาร
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ครั้งท่ี 2/2554 เพื่อ
ติดตามการด าเนินงานของศูนย์ทั้ง 6 แห่งทั่วประเทศเพื่อสานต่อแนวพระราชด าริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการใช้หญ้าแฝกเพื่ออนุรักษด์ินและน้ า ณ 
ห้องประชุมส านักงาน กปร. 

รองอธิการบดี
ฝ่ายประสาน- 
งานโครงการ
พิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. สถาบัน
ส่งเสริมและ
พัฒนา
กิจกรรมปดิ
ทองหลังพระ 
สืบสานแนว
พระราชด าร ิ

19 
มิ.ย. 
54 

- ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างมูลนิธิปดิทองหลังพระฯ-โครงการ SIFE 
(Student in Free Enterprise) กับมหาวิทยาลยั ณ     โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ 
ปาร์ค 

รองอธิการบดี
ฝ่ายประสาน- 
งานโครงการ
พิเศษ 
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 23 
ส.ค. 
54 

- ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือและน าเสนอภารกิจของสถาบนัส่งเสริมและ
พัฒนากิจกรรมปดิทองหลังพระฯ เพื่อแลกเปลีย่นประสบการณ์ความส าเร็จหรือ
ปัญหาอุปสรรคของกิจกรรมการพัฒนาหรือการบริการวิชาการที่แตล่ะ
มหาวิทยาลยัท าร่วมกับชุมชน โดยน าแนวพระราชด าริไปประยุกต์ใช้ และเพื่อ
ปรึกษาหารือความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันส่งเสริมและ
พัฒนากิจกรรมปดิทองหลังพระฯ ที่เป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุม DIPAK C. JAIN 
อาคารศศนิเวศ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

รองอธิการบดี
ฝ่ายประสาน- 
งานโครงการ
พิเศษ 
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ลักษณะกิจกรรม วัน/เดือน/ปี รายละเอียดกิจกรรม รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
4. สถาบันส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมปดิทองหลังพระ สืบสาน
แนวพระราชด าริ (ต่อ) 

21 ก.ย. 54 - ประชุมเพื่อรับฟังแนวทางความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันส่งเสริมและ
พัฒนากิจกรรมปดิทองหลังพระฯ กับ
สถาบันอุดมศึกษาและการเข้าร่วม
โครงการ SIFE ณ อาคารนวัตกรรม-
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์  บัวศรี 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

รองอธิการบดีฝ่ายประสาน- 
งานโครงการพิเศษ 

5. มูลนิธิพระดาบส 25-26 มิ.ย.54 - จัดวิทยากรให้ค าปรึกษาถ่ายทอดองค์
ความรู้ใน “โครงการพระดาบสสญัจร 
ครั้งท่ี 61” โดยสถาบันส่งเสรมิและ
พัฒนากิจกรรมปดิทองหลังพระฯ ร่วม 
กับมูลนิธิพระดาบส ณ วัดยอดพระพิมล 
ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุร ี

คณะเกษตร 

   3-4 ก.ย. 54 - จัดวิทยากรให้ค าปรึกษาถ่ายทอดองค์
ความรู้ใน “โครงการพระดาบสสญัจร 
ครั้งท่ี 64” โดยสถาบันส่งเสรมิและ
พัฒนากิจกรรมปดิทองหลังพระฯ 
ร่วมกับมลูนิธิพระดาบส ณ วัดราษฎร์
บ ารุงศักดิ์ ต.ดอนเกาะกา อ.บางน้ า
เปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 

คณะเกษตร 

 24-25 ก.ย. 54 - จัดวิทยากรให้ค าปรึกษาถ่ายทอดองค์
ความรู้วิธีป้องกันและก าจัดศัตรูพชื
เพลี้ยแป้ง ไรแดง แมลงวันทอง รวมทั้ง
การปรับปรุงคุณภาพดินแก่เกษตรกร 
ใน “โครงการพระดาบสสัญจร ครัง้ที่ 
65” ณ วัดวังน้ าขาว ต.คลองจินดา    
อ.สามพราน จ.นครปฐม 

คณะเกษตร ก าแพงแสน 

6. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด ารสิมเดจ็
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม-
ราชกุมารี (อพ.สธ.) 

12 ต.ค. 54 - ประชุมคณะกรรมการโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรตัน-    
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครัง้ที่ 
2/2555 เพื่อสรุปผลความก้าวหนา้การ
เตรียมการจดัประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ก้าวสู่โลก
กว้างอย่างมั่นใจ” ณ ห้องประชุมอาคาร
รับรอง ส านักพระราชวัง พระราชวัง
ดุสิต (สนามเสือป่า) 

รองอธิการบดีฝ่ายประสาน- 
งานโครงการพิเศษ 
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 1-7 พ.ย.54 - จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ในงานประชุม
วิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากร : 
ก้าวสู่โลกใหม่อย่างมั่นใจ” ณ ศูนย์ฝึก
หนองระเวียง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสมีา 

ผศ.ดร.ปราโมทย์  สฤษดิ์นริันดร ์
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ลักษณะกิจกรรม วัน/เดือน/ปี รายละเอียดกิจกรรม รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
6. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด ารสิมเดจ็
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม-
ราชกุมารี (อพ.สธ.) (ต่อ) 

14 มี.ค. 55 - จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารสิมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อพิจารณาแผน
แม่บทโครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพชือัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ระยะที่ 5 ปีท่ี 5 (1 ต.ค.54–30 ก.ย.59)  

1. คุณพรชัย  จุฑามาศ 
2. ดร.ปิยรัษฎ์  เจรญิทรัพย ์
3. รองอธิการบดีฝ่ายประสาน 
งานโครงการพิเศษ และ
คณะกรรมการด าเนินงาน
อพ.สธ. มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์

 19 ก.ค. 54 - โครงการวิจัย เรื่อง การผันแปรตาม
ฤดูกาลขององค์ประกอบเคมีในสาหร่าย
สีน้ าตาลสกลุ Sargassum บริเวณเกาะ
แรด อ าเภอสัตหีบ จังหวดัชลบุรี โดยใช้
งบอุดหนุนวิจัยศูนย์นานาชาตสิิรินธรฯ 
ปีงบประมาณ 2553 จ านวน 500,000 
บาท 

 ศูนย์นานาชาติสริินธรฯ และ
คณะประมง 

 16 มี.ค. 55 - สนับสนุนการเรียนการสอนของคณะ
ประมงท่ีเข้าร่วมสนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราช
กุมารี โดยใช้งบอุดหนุนวิจัยศูนย์
นานาชาติสิรินธรฯ ปีงบประมาณ 2555 
จ านวน 250,000 บาท 

ศูนย์นานาชาติสริินธรฯ และ
คณะประมง 

7. โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลยัจ าปาสัก 

18 ม.ค. 55 - อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ให้การ
ต้อนรับ Dr.Sikhamtath MITARAY 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยจ าปาสัก พร้อม
คณะ เพื่อหารือแนวทางการพัฒนา
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสอง
สถาบัน 

1. อธิการบดีและคณะผู้บรหิาร
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
2. อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
จ าปาสัก พร้อมคณะ 

 13 มี.ค. 55 - รับเสดจ็สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  เพื่อกราบบังคม
ทูลรายงานการจัดตั้งสถานีวิจัยพื้นที่สูง
ของมหาวิทยาลัยจ าปาสักร่วมกับมูลนิธิ
ชัยพัฒนา ณ แขวงจ าปาสัก สปป.ลาว 

1. รองอธิการบดีฝ่ายประสาน 
งานโครงการพิเศษ 
2. รองอธิการบดีฝ่ายบริการ
วิชาการ 

 8-13 ก.พ. 55 - สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศ 1. ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 
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เกษตร จัดโครงการฝึกอบรมให้แก่
นักศึกษามหาวิทยาลยัจ าปาสัก 2 โครงการ  
1. โครงการฝึกอบรม “การปลูกสวน
ยางพารา” 
2. โครงการฝึกอบรม “การปลกูและการ
เพิ่มผลผลติมันส าปะหลังอย่างยั่งยนื” 

2. สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ระบบนิเวศเกษตร 
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ลักษณะกิจกรรม วัน/เดือน/ปี รายละเอียดกิจกรรม รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
7. โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัยจ าปาสัก (ต่อ) 

25 เม.ย. - 
5 พ.ค. 55 

- ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรม- 
ศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนฝึกงาน
ภาคสนามนักศึกษามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยจ าปาสัก 

1. ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 
2. คณะวิศวกรรมศาสตร ์

 29 ม.ค. 51 - 
ปัจจุบัน 

- ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาโทและเอกแก่บุคลากร
มหาวิทยาลยัจ าปาสัก ในปีการศึกษา 
2551 จ านวน 4 ทุน และในปีการศึกษา 
2552 จ านวน 1 ทุน 

1. ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 
2.  บุคลากรมหาวิทยาลัย  
จ าปาสัก จ านวน 5 คน 

8. โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา
วานิลา (Vanilla) 

11 ส.ค. 54 - ประชุมคณะกรรมการศึกษาวจิัยและ
พัฒนาวานิลลาตามแนวพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมศูนย์
นานาชาติสิรินธรฯ  

1. รองอธิการบดีฝ่าย
ประสานงานโครงการพเิศษ 
2. คณะกรรมการฯ 
3. ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 

 26-27 ส.ค. 54 - รศ.ดร.สมศริิ  แสงโชติ พร้อมคณะ
เดินทางไปดูงานพร้อมเก็บตัวอย่างโรค
พืช (โดยเฉพาะวานิลลา) ณ สถานี
เกษตรหลวงอินทนนท์  และศูนยพ์ัฒนา
โครงการหลวงขุนวาง จังหวัดเชียงใหม่ 

1. ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 
2. รศ.ดร.สมศริิ  แสงโชติ 
พร้อมคณะ 

    25 ม.ค. 55 - ผศ.ดร.พัชรียา  บุญกอแก้ว 
ด าเนินการเตรยีมต้นวานิลลาเพื่อ
ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

1. ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 
2. ผศ.ดร.พัชรยีา  บุญกอแก้ว 

 17 พ.ค. 55 - ทูลเกล้าฯ ถวายต้นวานิลลาพันธุต์าฮิติ 
จ านวน 9 ต้น ณ พระต าหนักสวนปทุม 

1. ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 

9. การด าเนินการสนองพระราช
ด ารัสสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในการดูแลสตัว์
ในวังสวนจิตรและวังสระปทุม 

ปี พ.ศ. 2553 
–  ปัจจุบัน 

- คณะวนศาสตร์ โดย ผศ.ดร.รองลาภ  
สุขมาสรวง ด าเนินการติดตามศึกษา
สัตว์ที่อาศัยอยูต่ามธรรมชาติในวังสวน
จิตรลดาและวังสระปทุม  

1. ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 
2. คณะวนศาสตร ์

10. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมาร ี

1-30 เม.ย. 55 -  ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ จัดโครงการ 
“นิทรรศการเฉลิมพระเกยีรตเินื่องใน
วโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 2 เมษายน 2554” โดย
เชิญชวนนิสิตและบุคลากรร่วมลงนาม
ถวายพระพรและชมนิทรรศการ 

ศูนย์นานาชาติสริินธรฯ 
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1.5  แผนงานประกันคุณภาพประจ าปี พ.ศ. 2554 
 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 

ขั้นตอน กิจกรรมที่ท า ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคณุภาพ และเจ้าหนา้ที่
ผู้รับผิดชอบงานประกันคณุภาพ ประจ าปีการศึกษา 2554 

กุมภาพันธ์ 2555 ส านักงานเลขานุการ
ศูนย์นานาชาติสริินธรฯ 

2 จัดท าแผนพัฒนาปรบัปรุงกระบวนการท างานตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการตรวจสอบประเมินคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลยัฯ 

เมษายน 2555 ศูนย์นานาชาติสริินธรฯ 

3 น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบประเมินคณุภาพ
ภายในระดับระดับมหาวิทยาลยัฯ เสนอผู้บริหารศูนย์นานาชาติ
สิรินธรฯ 

พฤษภาคม 2555 ส านักงานเลขานุการ
ศูนย์นานาชาติสริินธรฯ 

4 ปรับปรุงการจดัท ารายงานการตรวจประเมินตนเอง (SAR)  
ประจ าปีการศึกษา 2554 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบประเมินคณุภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 

กุมภาพันธ-์
พฤษภาคม   2555 

ศูนย์นานาชาติสริินธรฯ 

5 จัดเก็บเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดท ารายงาน     
การตรวจประเมินตนเอง (SAR) 

มิถุนายน 2554 -
พฤษภาคม 2555 

ผู้ปฏิบัติงาน 

6 จัดท ารายงานการตรวจประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปี
การศึกษา 2554 

เมษายน-มิถุนายน
2555 

ศูนย์นานาชาติสริินธรฯ 

7 คณะกรรมการตรวจประเมินตนเองระดับหน่วยงานตรวจสอบ
รายงานการตรวจประเมินตนเองศนูย์นานาชาติสริินธรฯ 
ประจ าปีการศึกษา 2554 

กรกฎาคม 2555 ผู้รับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพศูนย์นานาชาติ 

สิรินธรฯ 

8 จัดท าแผนพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท างานตามข้อเสนอ 
แนะของคณะกรรมการตรวจประเมินตนเองระดับหน่วยงาน 

กรกฎาคม 2555 ศูนย์นานาชาติสริินธรฯ 

9 คณะกรรมการตรวจประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย    
เกษตรศาสตร์ตรวจสอบรายงานการตรวจสอบรายงานการ 
ตรวจประเมินตนเองศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ประจ าปีการศึกษา 
2554 

กรกฎาคม 2555 ผู้รับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพศูนย์นานาชาติ 

สิรินธรฯ 
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1.6 โครงสร้างการบริหารงานของศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป น.ส.ปัทมาวดี  พ่วงเงนิ **  (ลาออกเมื่อ 1 มิถุนายน 2554) 
 นางณัฐา  ปยิะวิทยว์นชิ ** (ปฏบิัติงานเมื่อ 1 มีนาคม 2555) 
 นักวิชาการเงินและบัญชี   นางจตพุร   คงทอง **  
 นักวิชาการพัสด ุ น.ส.ละอองดาว   กะการดี **    
 พนักงานสถานที ่ นางพรรณี   ชปูรีชา *** 

หมายเหตุ   * ข้าราชการ 
 ** พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณ 
 *** พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา 

 

เลขานุการศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 
นางสุขวิมล  ช่างช านิ* 

คณะกรรมการบริหารศูนย์นานาชาติสิรินธร 
เพื่อการวิจัย  พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลย ี

ผู้อ านวยการศูนย์นานาชาติสิรินธรเพ่ือการวิจัย  พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
           ดร.ณรงค์ชัย  พิพัฒน์ธนวงศ์ (ปฏิบัติหน้าที่แทน) 

 
กฏ 

 

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
ฝ่ายบริการวิชาการและความ

ร่วมมือต่างประเทศ 
 

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์ วุฒิชัย  กปิลกาญจน ์

นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ  แบ่งโครงสร้างภายในเป็น  3  ฝ่าย  ดังนี้ 
  1. ฝ่ายบริหารทั่วไป   รับผิดชอบงานด้านการบริหารทั่วไป สนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภายใน และการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกของศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ เกี่ยวกับงาน 
สารบรรณ งานคลังและงานพัสดุ งานบุคคล งานนโยบายและแผน งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ และงาน
ฐานข้อมูลด้านการบริหาร 
 

  22..    ฝ่ายวิจัยและพัฒนา   มีหน้าที่ในการประสานเพ่ือสร้างเครือข่ายงานวิจัยกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด าเนินงานวิจัยและพัฒนานโยบายและทิศทางที่ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 
ก าหนด รวมถึงงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ การจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี และการจัดท าฐานข้อมูลด้าน
วิชาการ        
  3.   ฝ่ายบริการวิชาการและความร่วมมือต่างประเทศ  มีหน้าที่ในการจัดท าความร่วมมือทางวิชาการทั้ง
ภาครัฐ ต่างประเทศ และองค์กรนานาชาติ ตลอดจนงานบริการวิชาการ และการจัดท าฐานข้อมูลการบริการ
วิชาการและความร่วมมือต่างประเทศ 
 ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ เริ่มได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นงบอุดหนุนวิจัยและมีการด าเนินงานอย่างเป็น
รูปธรรมในปีงบประมาณ 2546 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 รวมระยะเวลา 9 ปี ซึ่งการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นจุดเริ่มต้นของการด าเนินงาน ส่วนใหญ่จะเป็นการเตรียมความพร้อมในเบื้องต้นซึ่งเป็น
การจัดหาบุคลากร การเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆ เพ่ือใช้ในการฝึกอบรม สัมมนา การลง
ส ารวจพ้ืนที่ในโครงการพระราชด าริที่จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นพ้ืนที่น าร่องเพ่ือหาศักยภาพของพ้ืนที่ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนที่ดีขึ้น เพ่ือถ่ายทอดสู่หมู่บ้านอ่ืนในพ้ืนที่โครงการฯ ตามวัตถุประสงค์ของศูนย์ฯ ในระยะ
เริ่มแรกนี้ จึงมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและด าเนินงานเพียง 2 ฝ่าย คือฝ่ายบริหารทั่วไป และฝ่ายวิจัยและพัฒนา  

1.7 รายนามผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 

      1.7.1  ผู้บริหาร 
ดร.ณรงค์ชัย  พิพิฒน์ธนวงศ์ ผู้อ านวยการ (ปฏิบัติหน้าที่แทน) 
 ตั้งแตว่ันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 
นางสุขวิมล   ช่างช านิ เลขานุการศูนย์ฯ 

หมายเหตุ ดร.ณรงค์ชัย  พิพัฒน์ธนวงศ์   ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการศูนย์นานาชาติ  
สิรินธรเพ่ือการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี แทน รศ.ดร.ศรปราชญ์  ธไนศวรรยางกูร ตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 487/2554 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 

    1.7.2   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 เนื่องจากกรรมการบริหารศูนย์นานาชาติสิรินธรเพ่ือการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  ได้
หมดวาระลง ศูนย์ฯ จึงได้มีประกาศแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ดังมีรายนามต่อไปนี้  

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันวา  จิตต์สงวน รองอธิการบดีฝ่ายโครงการพิเศษ 
2.  รองศาสตราจารย์ พวงเพชร  สุรัตนกวีกุล คณบดีคณะสังคมศาสตร์ 
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3.  รองศาสตราจารย์ ดร.ธานีรัตน์  สานติวัตร คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
4.  รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี  ชัยเสรี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
5.  ดร.ด ารงค์  ศรีพระราม คณบดีคณะวนศาสตร์ 
6  รองศาสตราจารย์ สุรศักดิ์  สงวนพงษ์ ผู้อ านวยการส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
7.  รองศาสตราจารย์ อุทัย  คันโธ ผู้อ านวยการสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ธนสินชยกุล ผู้อ านวยการสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ 
9.  ดร.ณรงค์ชัย  พิพัฒน์ธนวงศ์ ผู้อ านวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
10. ดร.วิเชียร  กีรตินิจกาล รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการพิเศษ สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  สฤษดิ์นิรันดร์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะเกษตร 

ก าแพงแสน 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนพิภพ  เกษมทรัพย์ หัวหน้าภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน 
13. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  วรรณวิจิตร หัวหน้าศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางการเกษตร 
14. รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์  สุประเสริฐ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
15. คุณอารีย์  ธัญกิจจานุกิจ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร  ส านักหอสมุด 

 มีหน้าที่ในการพิจารณาโครงการต่างๆ ทางด้านวิชาการ  ภายใต้กรอบการด าเนินงานของศูนย์นานาชาติ   
สิรินธรเพ่ือการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ติดตามประเมินผล ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  

1.7.3 ที่ปรึกษาศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ  
1. ดร.มาลี  สุวรรณอัตถ์ 
2. ดร.กนิษฐา   กาญจนจารี 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตาภา  เกตวัลห์ 

1.7.4 คณะกรรมการประเมินคุณภาพในศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2554 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยัน  ธัญญกิจจานุกิจ  ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี  สงวนพงษ์ รองประธานกรรมการ 
3. นางทิพย์วัลย์  เหล่าวงศ์โคตร กรรมการ 
4. นายธเนศ   ดาวรุ่งโรจน์ กรรมการและเลขานุการ 
5. นางสาวธนาภรณ์  ฉิมแพ ผู้ช่วยเลขานุการ 

1.7.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ประจ าปี 2554 
1. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ  ประธานกรรมการ 
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2. นางสาวละอองดาว  กะการดี กรรมการ 
3. นางจตุพร  คงทอง กรรมการ 
4. นางสุขวิมล  ช่างช านิ กรรมการและเลขานุการ 
5. นางณัฐา   ปิยะวิทย์วนิช กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

1.8 ผลงานประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2554  ที่ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ภาคภูมิใจ 
 มูลนิธิโครงการหลวง 
 คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนโครงการหลวง (กปส.) 
 คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (กปร.) 
 สรุปข้อมูลโครงการวิจัย/แผนงานที่ด าเนินการสนับสนุน กปร. 
 สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ 
 มูลนิธิพระดาบส 
 โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ตามแนวมาจากพระราชด าริ 
 งานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่อาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ด าเนินงาน

เพ่ือสนองภารกิจของศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ ในปี พ.ศ. 2554 
 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี (อพ.สธ.) 
 โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยจ าปาสัก 
 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาวานิลลา (Vanilla) 
 โครงการวิจัยพหุสัมพันธ์คนกับไก่ 
 โครงการติดตามศึกษาสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติในสวนจิตรลดา และวังสระปทุม 
 โครงการศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาไม้ยางนายืนต้นตายจากยอดในพ้ืนที่พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน 
 การศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาต้นไม้โค่นล้มในพื้นที่วังสระปทุม 
 โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร กับแขวงสหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 โครงการวิจัย “การผันแปรตามฤดูกาลขององค์ประกอบทางเคมีในสาหร่ายสีน้ าตาลสกุล Sargassum 

บริเวณเกาะแรด อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี” 
 โครงการการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตองุ่นไร้เมล็ดภายใต้สภาพโรงเรือนพลาสติก ณ พระต าหนักสวนปทุม 

1.9 ข้อมูลสถิติ  

 1.9.1 งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2554 

 ข้อมูลงบประมาณท้ังหมดของศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
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        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

งบประมาณ 
แผ่นดิน 

1,882,330.10 1,881,306.13 1,023.97 2,972,578.67 2,971,693.93 884.74 14960601.28 1,464,919.91 31,681.37 

3,000,000.00 27,421.33 2,972,578.67 1,500,000.00 3,398.72 1,496,601.28 1,500,000.0 285,456.49 1,214,543.51 

งบประมาณ
เงินรายได ้

192,356.00 185,590.50 6,765.50 353,686.00 328,523.76 25,162.24 451,576.00 351,718.18 99,857.82 

รวม 5,074,686.10 2,094,317.96 2,980,368.14 4,826,264.67 3,303,616.41 1,522,648.26 3,448,177.28 2,102,094.58 1,346,082.70 

หมายเหตุ :  1. งบประมาณแผ่นดนิ ทีไ่ด้รับจัดสรรประเภทงบอุดหนนุทั่วไป มีระยะเวลาการใช้เงนิ 2 ป ี
  2. งบประมาณแผ่นดนิคงเหลือ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ยกยอดไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
  3. งบประมาณแผ่นดนิคงเหลือ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ยกยอดไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 ข้อมูลการเงินและงบประมาณของศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รายการ ปีงบประมาณ 

2552 2553 2554 
รายรับท้ังหมดของหน่วยงาน 5,074,686.10 4,826,264.67 3,448,177.28 
รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ - - - 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของหน่วยงาน โดยไมร่วมครุภณัฑ์ อาคาร สถานท่ีและที่ดิน 2,094,317.96 3,294,226.41 2,040,698.51 
ค่าใช้จ่ายด้านครภุัณฑ์ อาคาร สถานท่ี และที่ดิน - 9,390.00 61,396.07 
ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ - - - 
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาบุคลากร 192,600.00 32,600.00 26,450.00 
ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระบบ คอมพิวเตอร์ และศูนยส์ารสนเทศ - - 5,992.00 
เงินเหลือจ่ายสุทธิ 7,789.47 26,046.98 131,539.19 
สินทรัพย์ถาวร - - 358,106.59 

 
 รายรับ-รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) 
แหล่งรายรับ ประมาณการรายรับ ประเภทรายจ่าย ประมาณการรายจ่าย 

1. งบประมาณแผ่นดิน 2,996,601.28 1. งบบุคลากร 75,817.18 
2. งบประมาณเงินรายได ้ 451,576.00 2. งบด าเนินงาน 1,949,827.40 
3.  3. งบลงทุน - 
4.  4. งบอุดหนุน 76,450.00 
5.   5. งบอ่ืนๆ - 
รวมประมาณการรายรับ (บาท) 3,448,177.28 รวมประมาณการรายจ่าย (บาท) 2,102,094.58 

 1.9.2 จ านวนบุคลากร 

 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด  ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประเภทบุคลากร ปีการศึกษา 
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2553 2554 
1.  นักวิจัย - - 
2.  บุคลากรสนับสนุนอ่ืน 4 4 
3.  รวมบุคลากรทั้งหมด (ไมร่วมลาศึกษาต่อ) 4 4 
4.  บุคลากรลาศึกษาต่อทุกประเภท  - - 
5.  รวมบุคลากรทั้งหมด (รวมลาศกึษาต่อ) - - 

หมายเหตุ : บุคลากรทั้งหมด ก าหนดให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการท างานดังนี ้
1. 9- 12 เดือน คิดเป็น 1 คน 
2. 6 เดือนขึ้นไปแตไ่ม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน  
3. และน้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถน ามานับได ้
4. ไม่รวมต าแหน่งแรงงาน 1 ต าแหนง่ 

 ข้อมูลบุคลากร ให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการท างานที่ก าหนด แยกตามต าแหน่งทางวิชาการ ศูนย์
นานาชาติสิรินธรฯ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ต าแหน่งทางวิชาการ บุคลากรไม่รวมลา  บุคลากรที่ลา บุคลากรทั้งหมดรวมลา 
2552 2553 2554 2552 2553 2554 2552 2553 2554 

-  แรงงาน 1 1 1    1 1 1 
-  ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 3 3 3    3 3 3 
-  ช านาญการ 6          
-  ช านาญการ 7          
-  ช านาญการ 8          
-  เชี่ยวชาญ 9          
-  เชี่ยวชาญพิเศษ 10          

รวมท้ังหมด 4 4 4    4 4 4 
คุณวุฒิการศึกษา          

-  ต่ ากว่าระดับปริญญาตร ี 1 1 1    1 1 1 
-  ระดับปรญิญาตร ี 2 2 2    2 2 2 
-  ระดับปรญิญาโท 2 2 1    2 2 1 
-  ระดับปรญิญาเอก - - -    - - - 

รวมท้ังหมด 5 5 4    5 5 4 
  

ล าดั
บ 

ระยะเวลาการท างาน 
คุณวุฒิทางการศึกษา (คน) ต าแหน่งทางวิชาการ (คน) 

ป.
ตรี 

ป.
โท 

ป.
เอก 

รวม 
(คน) 

ไม่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ช านาญ
การ 

เชี่ยวชา
ญ 

รวม 
(คน) 

1 9 เดือน ขึ้นไป 2 1       
2 6-9 เดือน - -       
3 น้อยกว่า 6 เดือน - -       
4 ลาศึกษาต่อ  - -       
5 รวมทั้งหมด 2 1       
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ล าดั
บ 

ระยะเวลาการท างาน 
คุณวุฒิทางการศึกษา (คน) ต าแหน่งทางวิชาการ (คน) 

ป.
ตรี 

ป.
โท 

ป.
เอก 

รวม 
(คน) 

ไม่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ช านาญ
การ 

เชี่ยวชา
ญ 

รวม 
(คน) 

6 
ผลรวม 
(1)*1+(2)*0.5 

2 1       

 จ านวนบุคลากรเข้าร่วมพัฒนาตนเองโดยการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน ปีการศึกษา 2554 ศูนย์
นานาชาติสิรินธรฯ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

หน่วยงาน ประชุมสมัมนา ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน อื่นๆ รวม 
งานเลขานุการศูนย์ฯ 6 - 1 1 8 
งานบุคคลและพัสดุ และงานอาคารและสถานท่ี 7 2 1 1 11 
งานบริหารงานท่ัวไป (ลาออกเมื่อ 1 มิถุนายน 2554) - - - - - 
งานการเงินและบญัช ี 2 7 1 1 11 

รวม 15 9 3 3 30 

1.9.3 งานวิจัย  

 ข้อมูลโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ปัจจุบัน) ที่ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ให้งบประมาณสนับสนุน 

โครงการ ช่วงระยะเวลา
ของโครงการ 
(พ.ศ. ....-.....) 

ชื่อหัวหน้า
โครงการและผู้
ร่วมโครงการ 

ชื่อ
แหล่ง
ทุน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 
1. โครงการวิจัยการผันแปรตามฤดูกาล
ขององค์ประกอบ ทางเคมีและปรมิาณ
โลหะหนักในสาหร่ายสีน้ าตาลสกลุ 
Sargassum  บริเวณเกาะแรด  อ าเภอ
สัตหีบ จังหวัดชลบุร ี

2554-2555 จันทนา   
ไพรบูรณ ์

ศนส. 500,000 - 500,000 

2. โครงการวิจัยการศึกษาเพื่อแกป้ัญหา
ต้นไมโ้ค่นลม้ในพ้ืนท่ีวังสระปทุม 

2554 พิบูลย์  กังแฮ ศนส. 150,000 - 150,000 

3. โครงการวิจัยการศึกษาเพื่อแกป้ัญหา
ไม้ยางนายืนต้นตายจากยอดในพืน้ท่ีพระ
ต าหนักจิตรลดารโหฐาน 

2554 พิบูลย์  กังแฮ ศนส. 250,000 - 250,000 

4. โครงการวิจัยการศึกษาเทคโนโลยีการ
ผลิตองุ่นไร้เมลด็ภายใตส้ภาพโรงเรือน
พลาสติก พระต าหนักสวนปทุม 

2554 กิตติพงศ์   
ตรีตรุยานนท์ 

ศนส. 213,060 - 213,060 

5. โครงการวิจัยการติดตามศึกษาสัตว์ที่
อาศัยอยู่ในสวนจิตรลดาและวังสระปทุม 

2554-2555 รองลาภ  
สุขมาสรวง 

ศนส. 529,840 - 529,840 

รวม    1,642,900  1,642,900 
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1.9.4 งานบริการวิชาการ (เน้นการบริการสังคม การเพิ่มประสบการณ์ และรายได้แก่หน่วยงาน) 

 ข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้งบประมาณสนับสนุน 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่มารับ

บริการ/ผู้ขอรับบริการ 
ชื่อแหล่งทุน 

ภาครัฐ/เอกชน     
ที่สนับสนุนโครงการ 

หัวหน้า
โครงการ 

รายรับจริง 
ภายใน ภายนอก 

1. โครงการฝึกอบรมการปลูกสวนยางพารา   ศนส. สุดประสงค์ 
สุวรรณเลิศ 

- 

2. โครงการฝึกอบรมการปลูกและการเพิ่ม
ผลผลติมันส าปะหลังอย่างยั่งยืน 

  ศนส. ประภาส    
ช่างเหล็ก 

- 

รวม 2    - 

 ข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/สถาบันองค์กรระหว่างประเทศ ศูนย์
นานาชาติสิรินธรฯ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน ลักษณะความร่วมมือ ระยะเวลา งบประมาณ 
โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลยัจ าปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ศูนย์นานาชาติ    
สิรินธรฯ 

สนับสนุนทุนการศึกษา
นิสิตระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก 

ทุกป ี 1,200,000.00 

1.9.5 การบริหารและการจัดการ 
รายการ ปีการศึกษา 

2552 2553 2554 
จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้
และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

   

- จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้
และทักษะวิชาชีพในประเทศ 

4 4 4 

- จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้
และทักษะวิชาชีพต่างประเทศ 

1 - - 

1.9.6 ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ทรัพยากรท่ีอยู่ในความ

รับผิดชอบของหน่วยงาน 
เนื้อที/่จ านวน มูลค่า (บาท) มูลค่าการใช้ประโยชน์ 

(บาท) 
ร้อยละของการใช้

ประโยชน์ทรัพยากร 
อาคาร 14,005 ตร.ม.*   100% 
ยานพาหนะ  44,800  100% 

รวม 14,500 ตร.ม. 44,800   

หมายเหตุ :   เป็นพื้นที่รวมทั้งช้ัน 5 แต่ในเวลาต่อมามหาวิทยาลัยฯ ไดต้ัดโอนพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ให้กับส านักหอสมดุ 
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1.9.7 ข้อมูลผลงานที่ประสบความส าเร็จ 3 อันดับแรก ศูนยน์านาชาติสิรินธรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปีการศึกษา ชื่อผลงาน 

2552 1. โครงการนิทรรศการเทิดพระเกยีรติเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

2. งานวันปลูกต้นไม้ในวังสวนจติรลดา 
3. ความร่วมมือทางวิชาการสนบัสนุนทุนการศึกษานิสิตระดับปรญิญาโทและปริญญาเอกระหว่างมหาวทิยาลัย 

เกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
2553 1. โครงการนิทรรศการเทิดพระเกยีรติเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี
2. งานวันปลูกต้นไม้ในวังสวนจติรลดา 
3. ความร่วมมือทางวิชาการสนบัสนุนทุนการศึกษานิสิตระดับปรญิญาโทและปริญญาเอกระหว่างมหาวทิยาลัย 

เกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
2554 1. โครงการนิทรรศการเทิดพระเกยีรติเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี
2. งานวันปลูกต้นไม้ในวังสวนจติรลดา 
3. ความร่วมมือทางวิชาการสนบัสนุนทุนการศึกษานิสิตระดับปรญิญาโทและปริญญาเอกระหว่างมหาวทิยาลัย 

เกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

1.10 ที่ตั้ง พื้นที่ ลกัษณะอาคารและพื้นที่ใช้สอย 

 ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย  พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  มีพ้ืนที่ท าการถาวร ณ ชั้น 5 อาคาร
เทพรัตน์วิทยาโชติ ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีพ้ืนที่รวมทัง้สิ้น 14,005 ตารางเมตร ประกอบด้วย 

1.  ห้องทรงงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
2.  ห้องประชุมขนาดใหญ่ สามารถบรรจุผู้เข้าร่วมประชุมได้ทั้งหมด จ านวน 100-150 คน 
3. ห้องประชุมศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ สามารถบรรจุผู้เข้าร่วมประชุมได้ทั้งหมด จ านวน 20 คน 
4.  ห้องท างานผู้บริหาร  และโถงส่วนกลาง 
5.  ส านักงานเลขานุการศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ   
6.  ลานจัดเลี้ยงกลางแจ้ง   

 โดยในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2552 มหาวิทยาลัยฯ ได้มีนโยบายเรื่องการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชั้น 5 
อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ บริเวณห้องท างานผู้บริหาร โถงส่วนกลาง และบริเวณโถงหน้าห้องประชุมขนาดใหญ่  
ให้ส านักหอสมุดใช้เป็นพื้นที่ให้บริการ และเมื่อวันที ่1 เมษายน 2554 ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ได้โอนมอบห้องประชุมใหญ่ 
และครุภัณฑใ์ห้อยู่ในความดูแลของส านักหอสมุด ดังนั้นพื้นที่ในส่วนความรับผิดชอบของศูนย์ฯ จึงมีจ านวนลดน้อยลง 
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ลักษณะทางกายภาพของคณะ 

รายการ จ านวนพ้ืนที่ (ตารางเมตร) 
พื้นที่ท้ังหมด 14,005 
พื้นที่ท้ังหมดที่เป็นอาคาร - 

- พื้นที่ใช้สอยท่ัวไป 204.21 
- พื้นที่สีเขียวภายในอาคาร 190 

พื้นที่ท้ังหมดที่เป็นสีเขียวภายนอกอาคาร - 

ข้อมูลอาคาร 

ชื่ออาคาร ปีที่เร่ิมใช้ พ้ืนที่ใช้สอย  
(ตารางเมตร) 

ลักษณะเป็นแบบอาคาร
ประหยัดพลังงาน (ใช่/ไม่ใช่) 

อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ 2549 14,005 ใช่ 
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บทท่ี 2   
การรายงานผลการด าเนินงาน 

2.1  สรุปผลการด าเนินงานตามภารกิจ ในรอบปีการศึกษา 2554 
ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ที่สอดคล้องและตอบสนองต่อการบริหารงานและ
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักในการด าเนินงานและการให้บริการของหน่วยงาน โดยประเมินผลการด าเนินงาน
ตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ คะแนน 0.00-1.50 หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 คะแนน 1.51-2.50 หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
 คะแนน 2.51-3.50 หมายถึง  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
 คะแนน 3.51-4.50 หมายถึง  การด าเนินงานระดับดี 
 คะแนน 4.51-5.00 หมายถึง  การด าเนินงานระดับดีมาก 

2.2 รายงานผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับศูนย์
นานาชาติสิรินธรเพ่ือการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการด าเนินงาน ประจ าปี
การศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554–31 พฤษภาคม 2555) นั้น ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ได้ด าเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ส าหรับหน่วยงานที่ท า
หน้าที่สนับสนุนการให้บริการทางวิชาการ เพ่ือให้สนองตอบต่อพันธกิจหลักทั้งหลายของมหาวิทยาลัย โดยได้
ด าเนินการประเมินคุณภาพผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน คะแนนเต็ม 5 
คะแนน ส าหรับการประเมินเป้าหมายไม่คิดค่าคะแนน แต่ระบุเพียงบรรลุเป้าหมายหรือไม่บรรลุเท่านั้น 
 ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ
คุณภาพ และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้บังคับที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการ
ประเมินตนเอง  ได้คะแนนเฉลี่ย 3.18 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ  พอใช้  รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1 

ตารางที่  1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 6 ด้าน 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย (เต็ม 5) ผลการ

ประเมิน ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค์ และ
แผนด าเนนิการ   

- 3.00 - 3.00 พอใช้ 

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก - 1.00 4.06 3.30 พอใช้ 
องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและจัดการ  5.00 3.00 - 3.40 พอใช้ 
องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ - 4.00 - 4.00 ดี 
องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  - 2.00 - 2.00 ต้อง

ปรับปรุง 
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องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ด าเนินงาน 

- 2.00 - 2.00 ต้อง 
ปรับปรุง 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 5.00 2.67 4.06 3.17  
ผลการประเมิน ดีมาก พอใช้ ดี พอใช้  

  ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ในรอบปีการศึกษา 2554 สามารถสรุปผล
การด าเนินงานรายองค์ประกอบ ได้ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินงาน 

ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน 
การด าเนินงานที่หน่วยงานก าหนดไว้ และสอดรับกับปรัชญา ปณิธาน พันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งแสดงให้
เห็นถึงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานที่หน่วยงานก าหนด โดยมีตัวบ่งชี้ทั้งหมด 1 ตัวบ่งชี้  

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ พอใช้ 
รายละเอียดดังตารางที่  2 

ตารางท่ี 2  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2554 ผลการ

ประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมายเหตุ  
  2554 2555 ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

    ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี้ 3.00   
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 5   5 5  3.00   

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  4 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

 1.  มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าหน่วยงาน  โดยเป็นแผนฯ ที่เชื่อมโยง
กับปรัชญาหรือปณิธานและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจน
สอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-
2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที ่10 (พ.ศ. 2551-2554) 
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ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

 2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 

 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน 

 4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน 

 6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

 7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผล
ต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณา 

 8. มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าหน่วยงานไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ผลการด าเนินงาน  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ  มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร

ในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าหน่วยงาน โดยเป็นแผนฯ ที่เชื่อมโยงกับปรัชญา
หรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้น
ของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554) ในปี พ.ศ. 2554 ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ได้
ด าเนินการปรับปรุงระเบียบการบริหารศูนย์นานาชาติสิรินธรเพ่ือการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  ป ี
2554 (1.1-1/1)  และศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ มีที่ปรึกษาศูนย์นานาชาติสิรินธรเพ่ือการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี (1.1-1/2) และมีผู้ทรงคุณวุฒิประจ าศูนย์นานาชาติสิรินธรเพ่ือการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี(1.1-1/3) ในส่วนของคณะกรรมการประจ าหน่วยงานศูนย์ฯ ยังไม่สามารถด าเนินการแต่งตั้งได้
เนื่องจากรอการลงนามความร่วมมือ ช่วงที่ 3 (ฉบับที่ 3) ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และส านักงาน
โครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (1.1-1/4) ซึ่งในส่วนของแผนกลยุทธ์ของศูนย์ฯ    
ยังไม่ได้ด าเนินการจัดท าอย่างเป็นรูปธรรม  ซึ่งต้องรอความชัดเจนถึงทิศทางการด าเนินงานของศูนย์ฯ หลังการ
ลงนามความร่วมมือเรียบร้อยแล้ว 

2.  มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ ระดับหน่วยงานไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน ผู้อ านวยการศูนย์ฯ ได้
ถ่ายทอดนโยบายในการบริหารงานของศูนย์ฯ ให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบจากการประชุมประจ าเดือน
สามัญศูนย์ฯ ครั้งที่ 5/2554  (วาระที่ 1.1) เพ่ือเป็นการแจ้งให้บุคลากรภายในศูนย์ฯ ได้รับทราบทิศทางการ
ด าเนินงาน ที่มุ่งสู่เป้าหมายร่วมกันและอาจจะน าไปสู่กระบวนการจัดแผนกลยุทธ์ในอนาคตและสามารถน าไปสู่
แผนงานศูนย์ฯ และแผนงานของ  แต่ละงานได ้
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แต่ถึงแม้ว่าศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ยังไม่มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ ในด้านการด าเนินงานศูนย์ฯ ได้
ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 4 ข้อ ดังนี้คือ  

2.1  เพ่ือถ่ายทอดผลงานโครงการในสถาบันสูงสุดของประเทศ ได้แก่ โครงการในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชวงศ์ ให้เป็นที่ประจักษ์มากยิ่งข้ึนแก่ประชากรไทยและต่างประเทศ 

2.2  เพ่ือร่วมมือสนับสนุนส านักงานโครงการในการด าเนินโครงการต่างๆ  
2.3  เพ่ือด าเนินการประสานการศึกษาวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ด้าน

การเกษตร ประมง อาหาร ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและอ่ืนๆ ให้แก่บุคลากร
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

2.4  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี โท และเอกของนิสิตนักศึกษา
ไทยและต่างประเทศ ร่วมกับคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

และทั้งนี้ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ มีการก าหนดนโยบายและเป้าหมายเชิงนโยบายเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และมีการก าหนดปรัชญา  ปณิธาน วิสัยทัศน์ของศูนย์ฯ    

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครอบคลุมภารกิจหลักของหน่วยงาน 
เนื่องจากศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ อยู่ในช่วงรอความเรียบร้อย ในส่วนการด าเนินงานจึงเป็นไปตามแผนงาน
ประจ าปี ไม่มีกระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์ แต่ศูนย์ฯ มีการจัดท าแผนงานประจ าปีและแผนงานของแต่ละงาน 
ตามภารกิจของบุคลากร (1.1-3/1) และด าเนินงานตามแผนงานที่ก าหนดไว้ มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในงานของแต่ละงานอย่างชัดเจน (1.1-3./2) 

4. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกภารกิจหลักของหน่วยงาน โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ได้ก าหนดให้แต่ละงาน รายงานผลการด าเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติการประจ าปีที่รับผิดชอบ เสนอต่อที่ประชุมสามัญศูนย์ฯ เป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือติดตามความก้าวหน้า
รวมทั้งบอกถึงปัญหาและอุปสรรคในการท างาน (1.1-4/1)  ซึ่งหากต้องมีการปรับแผนให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานในสภาพจริงก็จะใช้โอกาสนี้ในการด าเนินการชี้แจงและแก้ปัญหาให้ทันกับสถานการณ์  

5. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
และรายงานต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณา  ผู้อ านวยการศูนย์ฯ  ใช้กลไกการ
ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานเป็นล าดับชั้น อย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ ดังนี้  

5.1  การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงานของแต่ละงานภายในหน่วยงาน: ผู้อ านวยการศูนย์ฯ 
ได้บรรจุวาระการรายงานความก้าวหน้าของแต่ละฝ่ายไว้ในการประชุมสามัญศูนย์ฯ ทุกเดือน ซึ่งท าให้บุคลากร
ทุกคนได้รับทราบความก้าวหน้า หรือสถานะของงานที่ศูนย์ฯ ด าเนินการอยู่ในปัจจุบันร่วมกัน และ /หรือมี
ประเด็นใดที่เป็นปัญหา อุปสรรค ก็จะพิจารณาพร้อมเสนอแนะ ปรับปรุง เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการท างาน
ในปัจจุบันและเพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย  

5.2  การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงานของศูนย์ฯ : ผู้อ านวยการศูนย์ฯ ได้น าเสนอผลการ
ด าเนินงานของศูนย์ฯ ต่อที่ประชุมรองอธิการบดีอย่างสม่ าเสมอ ทุก 2 เดือน  (1.1-5/1)  โดยมีทั้งการน าเสนอเพ่ือ
ทราบ และน าเสนอเพ่ือขอความคิดเห็นในทางปฏิบัติ และหากต้องมีการปรับแผนการด าเนินงานก็จะได้
ด าเนินการในล าดับต่อไป 
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2554 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

1.1 4 ข้อ 5 ข้อ 3  คะแนน 3  คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสาร 

1.1-1/1 ระเบียบว่าด้วยการบริหารศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี พ.ศ. 2554 

1.1-1/2 ที่ปรึกษาศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
1.1-1/3 ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
1.1-1/4 ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) ระหว่างส านักงานโครงการสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส านักพระราชวังกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
1.1-3/1 แผนงานประจ าปีศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ แผนงานแต่ละงาน 
1.1-3/2 ใบมอบหมายงาน 
1.1-4/1 รายงานการประชุมสามัญศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 
1.1-5/1 รายงานที่ประชุมรองอธิการบดี 

 
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก วัตถุประสงค์ ก ากับ
ภารกิจ เป้าหมายทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ กลุ่มเป้าหมาย แผนการด าเนินงานและการประเมินผลตาม
แผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการ
ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.30  ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 
ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2554 ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 
หมายเหตุ  

  2554 2555 ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน)     ตัวหาร 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 หรือ 7 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

8 ข้อ 
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องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลกั 3.30   
2.1 ระดับความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ 
ค่าเฉลี่ย 4.50  4  125.40  4.18 4.180   

   30.00 
2.2 กระบวนการบริการทาง

วิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม 

ข้อ 1 1 1 1.00   

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพใน
มิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ  3 3 5 5.00   

2.4 ผลการเรยีนรู้และ
เสรมิสร้างความเขม้แข็ง
ของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก 

ข้อ 2 2 3 3.00   

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (มก.) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  ค่าเฉลี่ย 4.5 
ระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2554 ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพ่ือการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร จัดโครงการฝึกอบรมในกับอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
จ าปาสัก ทั้งหมด 1 โครงการ  

โครงการ ค่าเฉลี่ย จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ผลคูณค่าเฉลี่ยกับ
จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

1. โครงการฝึกอบรม “การปลูกสวนยางพารา”    4.18       30 125.4 
รวม 4.18 30 125.4 

  
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
      =  ผลรวมของผลคูณค่าเฉลี่ยกับจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
                  ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม   
 คะแนนที่ได้ =   4.18  คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 
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 ค านวณค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจของผู้รับบริการได้เท่าไร ถือว่าได้คะแนนเท่านั้น 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2554 
การ

ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

2.1 66.30 ค่าเฉลี่ย 
3.9 

125.4 ค่าเฉลี่ย 
4.18 

3.9 4.18 4.5 ไม่บรรล ุ ค่าเฉลี่ย 
4.0 17 30 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.1-1 รายงานผลการประเมินโครงการฝึกอบรม “การปลูกสวนยางพารา” 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ. 5.2) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  1 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

 1.  มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพ่ือ
ประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของหน่วยงาน 

 2.  มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

 3.  มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 

 4.  มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทาง
วิชาการ 

 5.  มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน
หน่วยงานและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

 

 

ผลการด าเนินงาน 
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ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพ่ือการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นหน่วยงานด าเนินการประสานการศึกษาวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การใช้
ประโยชน์ด้านการเกษตร ประมง อาหาร ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และอ่ืนๆ 
ให้แก่บุคลากรทั้งในประเทศและนอกประเทศ และเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการด าเนินงานตามแนว
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพัฒนามหาวิทยาลัยจ าปาสัก โดยมีการ   
ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยจ าปาสัก และมีการด าเนินงานโครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยจ าปาสักตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ซึ่งมีความก้าวหน้าในการด าเนินงานเป็นล าดับ 

ในปีการศึกษา 2554 ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ มีการด าเนินงานและมีพัฒนาการตามเป้าหมาย ดังนี้ 
1. มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อ

ประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของหน่วยงาน 
ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ มีการส ารวจความต้องการของมหาวิทยาลัยจ าปาสักเกี่ยวกับความต้องการที่จะให้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด าเนินความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนามหาวิทยาลัยปาสักให้ตรงตามความ
ต้องการของมหาวิทยาลัยจ าปาสักโดยเชิญอธิการบดีและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยจ าปาสักร่วมประชุมหารือ
กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบัน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือของทั้งสองสถาบันและ
สามารถช่วยพัฒนามหาวิทยาลัยจ าปาสักอย่างมีศักยภาพ  

เกณฑ์การประเมิน  

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการ

ด าเนินงาน 2554 
ผลการประเมินตาม

เกณฑ์ 2554 
เป้าหมาย

2554 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 

2.2 1 ข้อ 1 คะแนน 1 ข้อ บรรลุ 1 ข้อ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.2-1/1 บันทึกสรุปการหารือระหว่างผู้บริหารสองสถาบัน 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก  (สมศ. 9) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  2 ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
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รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

 

 

เกณฑ์มาตรฐาน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

 1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 

 2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

 3.  ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

 4.  ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและ
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน 

 5.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

ผลการด าเนินงาน 

ในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินเยือนสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2548 อธิการบดีมหาวิทยาลัยจ าปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยวกับการสร้างมหาวิทยาลัย
จ าปาสักซ่ึงเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติใหม่ในแขวงจ าปาสัก จึงทรงมีพระราชกระแสโปรดเกล้าฯ ให้มหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร์ถวายงานในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยจ าปาสักในด้านต่างๆ 
ทั้งนี้โดยให้สอดคล้องต่อแผนพัฒนามหาวิทยาลัยจ าปาสัก ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีลักษณะการจัดการเรียนการ
สอนที่คล้ายคลึงกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาเกษตร ประมง วนศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 

เนื่องจากการพัฒนาคณะเกษตรเป็นภารกิจเร่งด่วนของมหาวิทยาลัยจ าปาสัก และคณะเกษตรมีแผนด าเนินการ
จัดตั้งสาขาเครื่องจักรกลเกษตร (หรือเกษตรกลวิธาน) และสาขาการแปรรูปผลผลิตเกษตร รวมทั้งสาขาพืชและสาขา    
ปศุสัตว์ ดังนั้นการด าเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์การเกษตรต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดหา
เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องมือการเกษตรต่างๆ ตลอดจนเครื่องมือเบื้องต้นในการแปรรูปผลผลิตการเกษตร รวมทั้ง
พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย และฝึกอบรมนิสิตนักศึกษาจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องเร่งด าเนินการ 

ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงเห็นสมควรให้มีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการ
ศึกษาต่างๆ พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรกรรมให้แก่
มหาวิทยาลัยจ าปาสัก ซึ่งในช่วงเวลาผ่านมามหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษา
มอบแก่มหาวิทยาลัยจ าปาสัก ประกอบด้วย ต าราเรียน หุ่นจ าลองเพ่ือการศึกษาจากยางพารา อรรถาภิธานศัพท์
เกษตรลาว ฐานข้อมูลกสิกรรมและป่าไม้ลาว แผ่นซีดีรวมเว็บเกษตรไทย-ลาว  แผ่นซีดีการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ 
คอมพิวเตอร์ 15 ชุดพร้อมเครื่องพิมพ์ ชุดตรวจคุณภาพดิน น้ า และปุ๋ยตลอดจนตัวอย่างแมลงศัตรูพืช  และได้
ด าเนินการจัดการฝึกอบรมระยะสั้นต่างๆ ให้แก่คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยจ าปาสักด้วย ซึ่ง
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โครงการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวที่ได้ด าเนินการล่าสุด ได้แก่  โครงการฝึกอบรมการผลิต    
โคเนื้อส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยจ าปาสักซึ่งได้ด าเนินการไปเมื่อวันที่ 28 กันยายน–13 ตุลาคม 2550 โดย
ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการ
ค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เป็นผู้ด าเนินการ
โดยมีคณาจารย์และนิสิตจากมหาวิทยาลัยจ าปาสัก จ านวน 4 คนเข้าร่วมโครงการ ซึ่งจากผลการด าเนินงานของ
โครงการฝึกอบรมฯ ดังกล่าวประสบผลส าเร็จเป็นอย่างดี ในการนี้มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรจัดท าโครงการ 
“ส่งมอบพ่อพันธุ์แม่พันธุ์โคเนื้อพันธุ์ก าแพงแสน เพ่ือการศึกษาและวิจัยด้านปศุสัตว์ มหาวิทยาลัยจ าปาสัก” โดย
ได้ด าเนินการจัดส่งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์โคเนื้อพันธุ์ก าแพงแสน จ านวน 9 ตัว ซึ่งได้รับการบริจาคจากสมาคมโคเนื้อ
ก าแพงแสนและจากสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาด้านปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มอบให้
มหาวิทยาลัยจ าปาสัก เพ่ือใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและการวิจัยแก่นิสิต โดยการจัดส่งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์โค
เนื้อก าแพงแสนครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสนับสนุนด้านการศึกษาแล้ว ยังส่งผลให้มหาวิทยาลัยฯ สามารถด าเนิน
โครงการวิจัยร่วมและจัดฝึกอบรมการจัดการผลิตน้ าเชื้อและการผสมเทียมโคให้กับคณาจารย์ บุคลากรและ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยจ าปาสักในอนาคตต่อไปอีกด้วย 

ในปีการศึกษา 2554 ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพ่ือการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ยังคงด าเนิน
โครงการ “ส่งมอบพ่อพันธุ์แม่พันธุ์โคเนื้อพันธุ์ก าแพงแสนเพื่อการศึกษาและวิจัยด้านปศุสัตว์ มหาวิทยาลัยจ าปาสัก” 
โดยการติดตามผลการเจริญเติบโตของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์โค และลูกที่ เกิดจากพ่อพันธุ์แม่พันธุ์โคดังกล่าวอย่าง
ต่อเนื่อง และโครงการนี้มีกระบวนการด าเนินงานที่มีพัฒนาการตามเป้าหมายได้ 3 ข้อ ดังนี้ 

1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยมีส่วนร่วมขององค์กร 
โครงการ “ส่งมอบพ่อพันธุ์แม่พันธุ์โคเนื้อพันธุ์ก าแพงแสน เพ่ือการศึกษาและวิจัยด้านปศุสัตว์

มหาวิทยาลัยจ าปาสัก” เกิดข้ึนจากความร่วมมือระหว่างศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ และสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ 
ซึ่งเป็นโครงการที่มีการวางแผนการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาการศึกษาและการวิจัยทางด้านปศุสัตว์ให้แก่มหาวิทยาลัย
จ าปาสัก และในระหว่างการด าเนินโครงการศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ได้มีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะโดยการ
ท าหนังสือขอให้มหาวิทยาลัยจ าปาสักรายงานการเจริญเติบโตของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์โค รวมถึงลูกโคที่เกิดขึ้นหลังจาก
การส่งมอบแล้ว และยังส่งเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ไปท่ีมหาวิทยาลัยจ าปาสักเพ่ือติดตามผลดังกล่าวเป็นระยะๆ อีกด้วย 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
พ่อพันธุ์แม่พันธุ์โคเจริญเติบโตดีและให้ก าเนิดลูกโคเนื้อเพ่ิมขึ้น ท าให้มหาวิทยาลัยจ าปาสักสามารถ

ใช้ในการศึกษาและวิจัยด้านปศุสัตว์ได้เป็นอย่างดี  
3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

ส าหรับการด าเนินโครงการ “ส่งมอบพ่อพันธุ์แม่พันธุ์โคเนื้อพันธุ์ก าแพงแสน เพ่ือการศึกษาและวิจัยด้าน    
ปศุสัตว์มหาวิทยาลัยจ าปาสัก” พบว่าภายหลังจากการส่งมอบพ่อพันธุ์แม่พันธุ์โคเนื้อพันธุ์ก าแพงแสนให้แก่มหาวิทยาลัย
จ าปาสักแล้ว มหาวิทยาลัยจ าปาสักยังคงท าการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับโคเนื้อพันธุ์ก าแพงแสนอย่างต่อเนื่อง 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
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ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการ

ด าเนินงาน 2554 
ผลการประเมินตาม

เกณฑ์ 2554 
เป้าหมาย

2554 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย  
2555 

2.3 3 ข้อ 3 คะแนน 2 ข้อ บรรลุ 3 ข้อ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.3-1/1 เอกสารโครงการ “ส่งมอบพ่อพันธุ์แม่พันธุ์โคเนื้อพันธุ์ก าแพงแสน เพ่ือการศึกษาและ
วิจัยด้านปศุสัตว์ มหาวิทยาลัยจ าปาสัก” 

2.3-1/2 เอกสารโคเนื้อพันธุ์ก าแพงแสนที่ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย พร้อมทั้งภาพถ่าย
และรายละเอียดลูกโคที่ให้ก าเนิดหลังการส่งมอบ 

2.3-1/3 สรุปรายละเอียดโคเนื้อพันธุ์ก าแพงแสน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  4  ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

 1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 

 2.  สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมี
ความสุนทรีย์ 

 3.  ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 4.  การจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นิสิต และ/หรือบุคลากรมีส่วน
ร่วมอย่างสม่ าเสมอ 

 5.  ระดับความพึงพอใจของนิสิต และ/หรือบุคลากรที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

ผลการด าเนินงาน 
1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี  ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 

สนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ทาง

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 
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มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยด าเนินการ เช่น ร่วมรดน้ าขอพรรองอธิการบดีฝ่ายประสานงาน
โครงการพิเศษปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการศูนย์นานาชาติสิรินธรเพ่ือการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี , 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2555 (2.4-1/1), โครงการ 
Big Cleaning Day มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554, โครงการวันคล้ายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบปีที่ 69 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 (2.4-1/2) 

2. ส่ิงแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่สะอาด ถูกสุขลักษณะและตกแต่งอย่างมีความ
สุนทรีย์  ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ มีพ้ืนที่ปฏิบัติงานที่ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ ซึ่งงานอาคารและสถานที่ได้
จัดดูแลด้านความปลอดภัยโดยจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด 
มีการติดตั้งถังดับเพลิงประจ าอาคารทุกชั้น (2.4-2/1) ด้านการดูแลอาคารสถานที่ให้สะอาดศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 
ได้มีการจัดจ้างบริษัทและมีเจ้าหน้าที่ท าความสะอาดอาคารชั้น 5 และพ้ืนที่โดยรอบ (2.4-2/2) มีการด าเนินการ
ลดความสูญเสียจากการใช้งานหรือท าลายวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ (2.4-2/3) มีการตกแต่งศูนย์ฯ อย่างสุนทรีย์และ
สวยงาม เช่น การจัดต้นไม้ประดับตกแต่งศูนย์ฯ บริเวณลานจัดเลี้ยงกลางแจ้งและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วม
ในการดูแลความสะอาดศูนย์ฯ โดยจัดกิจกรรมท าความสะอาดพ้ืนที่ที่รับผิดชอบในโครงการ “วันพัฒนาและปลูก
ต้นไม้ มก. ประจ าปี 2554” วันที่ 30  มิถุนายน 2554 (2.4-2/4) 

3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงามตามธรรมชาติ สอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ได้จัดหาไม้ประดับมาตกแต่งให้สวยงามและบรรยากาศร่มรื่น นอกจากนี้
ศูนย์ฯ มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้ตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยรณรงค์ให้
ใช้กระดาษ 2 หน้า เพ่ือประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ (2.4-3/1) 

4. การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วม
อย่างสม่ าเสมอ  ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ มีการส่งเสริมการใช้พ้ืนที่ทางวัฒนธรรมของส่วนโถงชั้น 1 ส านักหอสมุด 
(2.4-4/1) เพ่ือให้บุคลากรศูนย์ฯ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป และนักศึกษาทุนจากมหาวิทยาลัยจ าปาสัก 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2555 โดยจัดตลอดทั้งเดือนเมษายนของทุกปี    
(2.4-4/1)  

5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการด าเนินงานพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรมของศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ในภาพรวม เท่ากับ 3.60 จากคะแนนเต็ม 5 โดยมีผลการประเมินความ 
พึงพอใจในประเด็นที่ 1-4 ไม่ต่ ากว่า 3.51 (2.4-5/1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554                                                                          40 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการ
ด าเนินงาน 2554 

ผลการประเมินตาม
เกณฑ์ 2554 

เป้าหมาย
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 

2.4 5 ข้อ 5  คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.4-1/1 บันทึก/เอกสารเชิญชวนบุคลากรศูนย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาสุนทรียภาพที่
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

2.4-1/2 ภาพบุคลากรศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ร่วมรดน้ าด าหัวผู้บริหาร 
2.4-2/1 ภาพเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย/กล้องวงจรปิด/ถังดับเพลิง 
2.4-2/2 สัญญาจ้างและภาพเจ้าหน้าที่ท าความสะอาดประจ าชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ 
2.4-2/3 ภาพลดความสูญเสียจากการใช้งานหรือท าลายวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
2.4-3/1 ตัวอย่างกระดาษ 2 หน้า ที่น ามากลับมาใช้อีกหน้า เพ่ือประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ 
2.4-4/1 ภาพการใช้พื้นที่ทางวัฒนธรรมบริเวณโถงชั้น 1 อาคารส านักหอสมุด 
2.4-4/2 ภาพนักศึกษาทุนจากมหาวิทยาลัยจ าปาสัก ร่วมลงนามถวายพระพร 
2.4-5/1 แบบการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ด้านการพัฒนา

สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงานและถ่ายทอดความรู้ความสามารถอย่างเต็มก าลังด้วยหลัก  
ธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการพิจารณา
เรื่องต่างๆ และร่วมติดตามการด าเนินงานของศูนย์ให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้  

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.40  ผลประเมินได้คุณภาพระดับ พอใช้ รายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ หน่วย 

  
  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2554 ผลการประเมิน  
(เต็ม 5) 

หมายเหตุ  
2554 2555 

  
ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554                                                                          41 

ตัวบ่งชี้ หน่วย 
  
  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2554 ผลการประเมิน  
(เต็ม 5) 

หมายเหตุ  
2554 2555 

  
ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 3.40   

3.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงาน และผู้บริหาร
ทุกระดับของหน่วยงาน 

ข้อ 6 6 5 3.00   

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ ข้อ  5 5 3 3.00   
3.3 ระบบบรหิารความเสี่ยง ข้อ 2 2 4 3.00   
3.4 ระบบการพัฒนาบคุลากร ข้อ  5 5 4 3.00   
3.5 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการ

พัฒนาความรู ้และทักษะวิชาชีพ
ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ทั้ง
ในประเทศหรือต่างประเทศ 

ร้อย
ละ 

5 5 100 5 5.00   

   80 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน (สกอ.7.1) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เป้าหมาย 6 ข้อ 
รอบระยะเวลา ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

 1. คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่ก าหนดครบถ้วนและมี
การประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า 

 2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

 3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

 4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย่างน้อย 2 
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ครั้งต่อปีการศึกษา 

 5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงาน เต็มตามศักยภาพ 

 6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

 7. คณะกรรมการประจ าหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผู้บริหารน าผล
การประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2554 ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ มีผลการด าเนินงาน 7 ข้อ ดังนี้ 
1.  คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่ก าหนดครบถ้วนและมีการ

ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า การบริหารงานของศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ เป็นไปตาม
ระเบียบว่าด้วยการบริหารศูนย์นานาชาติสิรินธรเพ่ือการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2554 (3.1-1/1) และมีการแต่งตั้งที่ปรึกษาศูนย์นานาชาติสิรินธรเพ่ือการวิจัย พัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (3.1-1/2) และแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์นานาชาติสิรินธรเพ่ือการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี(3.1-1/3) ยกเว้นในส่วนการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ  ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ยังไม่สามารถ
ด าเนินการได้เนื่องจากอยู่ในช่วงรอท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3) ระหว่างส านักงาน
โครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส านักพระราชวัง กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เนื่องจากฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 (3.1-1/4) ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือรอลงนาม
ร่วมกัน (3.1-1/5)    

2.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ  
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
หน่วยงาน การจัดท าแผนกลยุทธ์ของศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับของศูนย์ฯ ในการ
ประชุมบุคลากรศูนย์ฯ (3.1-2/1) การก าหนดแผนกลยุทธ์ของศูนย์ฯ ได้ก าหนดให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน และมุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ ของศูนย์ฯ คือ 

- พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ส่งเสริมความรู้สู่ผู้ด้อยโอกาส 
- ร่วมมือภาครัฐ เอกชน และองค์กรนานาชาติ 
- สร้างโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ 

โดยสามารถพิจารณาได้จากโครงการ/กิจกรรมที่เกิดข้ึนในรอบปีการศึกษา 2554 ได้แก่  
1. กิจกรรมมูลนิธิโครงการหลวง 
2. กิจกรรมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนโครงการหลวง (กปส.) 
3. กิจกรรมคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (กปร.) 
4. กิจกรรมสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ 
5. กิจกรรมมูลนิธิพระดาบส  
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6. โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
7. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี (อพ.สธ) 
8. โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยจ าปาสัก 
9. โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาวานิลลา (Vanilla) 
10. โครงการวิจัยพหุสัมพันธ์คนกับไก่ Human-Chicken Multi-Relationships Research Project 

(HCMR)  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในเจ้าชายอากิฌิโนโนมิยา ฟูมิฮิโตะ แห่งประเทศญี่ปุ่น ภายใต้  
พระราชูปถัมภ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

11. โครงการติดตามศึกษาสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติในสวนจิตรลดา และวังสระปทุม 
12. โครงการศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาไม้ยางนายืนต้นตายจากยอดในพ้ืนที่พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน 
13. โครงการศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาต้นไม้โค่นล้มในพื้นที่วังสระปทุม 
14. โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิม        

พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และแผนกกสิกรรมและป่าไม้ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
15. โครงการวิจัย “การผันแปรตามฤดูกาลขององค์ประกอบทางเคมีในสาหร่ายสีน้ าตาล สกุล 

Sargassum” 
16. กิจกรรมการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตองุ่นไร้เมล็ดภายใต้สภาพโรงเรือนพลาสติก ณ พระ

ต าหนักสวนปทุม 
จ านวนทั้งสิ้น 16 โครงการ (3.1-2/2) นอกจากนี้ผู้อ านวยการศูนย์ฯ ยังมีงานที่ได้รับมอบหมายจาก

อธิการบดีในต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายประสานงานโครงการพิเศษ ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องและถือว่าเป็นงานใน
ความรับผิดชอบของศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ (3.1-2/3)   

3.   ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ไปยังบุคลากรในหน่วยงาน เพ่ือให้กลไกการก ากับ ติดตาม 
และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนเป็นล าดับชั้นอย่างต่อเนื่อง ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ได้มีระบบการติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 

3.1  ผู้อ านวยการศูนย์ฯ ถ่ายทอดนโยบายและแผนให้กับบุคลากรศูนย์ฯ ในการประชุมบุคลากร
ประจ าเดือน (อ้างอิงหลักฐาน 3.1-2/1)   

3.2  ผู้อ านวยการศูนย์ฯ ก าหนดให้แต่ละฝ่ายรายงานความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานตามแผน 
รวมถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข เป็นประจ าทุกเดือนในการประชุมบุคลากรศูนย์ฯ (อ้างอิงหลักฐาน 
3.1-2/1)   

3.3 ผู้อ านวยการศูนย์ฯ รวบรวมผลการด าเนินงานของศูนย์ฯ รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และแนวทาง
แก้ไข เสนอต่อที่ประชุมรองอธิการบดี เป็นประจ าทุก 2 เดือน (อ้างอิงหลักฐาน 3.1-2/3)   

4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม  และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร  อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
การศึกษา ผู้อ านวยการศูนย์ฯ ได้มอบหมายและให้อ านาจในการตัดสินใจ แก่บุคลากร ในการก ากับติดตามการ
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ด าเนินงานภายในฝ่าย (3.1-4/1) รวมทั้งให้ความส าคัญกับการสร้างกระบวนการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
มีการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาทั้ง 2 ทางอย่างเปิดใจจากผู้บริหารสู่ผู้ปฏิบัติ และจากผู้ปฏิบัติสู่ผู้บริหาร ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดความเข้าใจในกันและกัน ท าให้บุคลากรรู้สึกมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของงาน โดยมีการรับฟังปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะของแต่ละฝ่ายจากการประชุมบุคลากร (อ้างอิงหลักฐาน 3.1-2/1) เป็นประจ าทุกเดือน  

5.  ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ ผู้อ านวยการศูนย์ฯ สนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจอย่างสม่ าเสมอ (3.1-5/1) เพ่ือให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ และทักษะให้สามารถ
ท างานได้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด นอกจากนี้ ผู้อ านวยการและบุคลากรได้ร่วมกันก าหนดประเด็นความรู้
ส าหรับจัดกิจกรรม KM ภายในศูนย์ฯ เพ่ือให้เกิดการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (3.1-5/2)  

6.  ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารศูนย์ฯ ดังนี้ 

6.1 หลักประสิทธิผล (Effectiveness): ผู้อ านวยการศูนย์ฯ มีการบริหารงานโดยค านึงถึงการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติงานที่ก าหนด โดยในปีงบประมาณพ.ศ. 2554 มีผล
การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน 14 โครงการ จากทั้งหมด 15 โครงการ  

โครงการ/กิจกรรม งปม. เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
การพัฒนา
ปรับปรุง 

1. โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัย 2 กุมภาพันธ ์ 1,000.00 ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน  
2. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ศนส. 1,500.00 ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน  
3. โครงการนิทรรศการเทิดพระเกยีรติเนื่องใน
วโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

20,500.00 100  ราย มีผู้ลงนามทั้งสิ้น 
จ านวน  56  ราย 

เพิ่มการ
ประชาสมัพันธ์ 

4. โครงการตรวจสุขภาพประจ าป ี 0.00 ทุกคน 
ได้รับการตรวจสุขภาพ

ครบทุกคน/ทุกป ี
 

5. งานวันปลูกต้นไม้ในวังสวนจติรลดา 50,000.00 ทุกคน/ทุกป ี
เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 

เป็นประจ าทุกปี 
 

6. โครงการตรวจประเมินคณุภาพภายในประจ าปี 
ศูนย์นานาชาติสริินธรฯ 

25,000.00 บุคลากร 
เข้าใจและให ้
ความส าคญั 

ทุกคนมีส่วนร่วม และ
เข้าใจอย่างถ่องแท้ 

เพิ่มให้ทุกคนมี
ส่วนร่วมมากข้ึน 
และเท่ากัน 

7. โครงการตดิตามศึกษาสัตว์ที่อาศัยอยู่ตาม
ธรรมชาติในสวนจติลดา พระราชวังดสุิตและวังสระปทุม  

529,840.00 

โครงการเสรจ็สิ้นโดยเป้าหมายและ 
ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ 
ที่เจ้าของโครงการก าหนดไว ้

 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์นานาชาต ิ
สิรินธรฯ  ใน

8.โครงการแลกเปลีย่นฝึกงานภาคสนามกับ
มหาวิทยาลยัจ าปาสัก  คณะวิศวกรรมศาสตร ์

300,000.00 

9. โครงการฝึกอบรม “การปลูกสวนยางพารา” 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 

98,661.00 

10. โครงการฝึกอบรม “การปลูกและการเพิ่ม
ผลผลติมันส าปะหลังอย่างยั่งยืน” สถาบันค้นควา้
และพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 

221,000.00 
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11. โครงการสนับสนุนอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในการ
ส ารวจเกาะและทะเลไทย 

250,000.00 ฐานะผู้ให้การ
สนับสนุนด้าน
งบประมาณได้
เร่งรัดใหร้ายงาน
ผลการด าเนิน
โครงการให้
เป็นไปตาม
ก าหนดเวลา 

12. โครงการน านิสติฝึกงานภาคสนามส ารวจพื้นท่ี
จัดตั้งสถานีวิจยัพื้นท่ีสูง 

253,200.00 

13. โครงการ Efficiency of probiotic bacteria  
isolated from Champasack province on 
growth and disease resistance in Nile tilapia 
ของ  Mr.Sivilay Lamxay 

120,000.00 

14. โครงการผันแปรตามฤดูกาลขององค์ประกอบ
ทางเคมีในสาหร่ายสีน้ าตาลสกลุ Sargassum 
บริเวณเกาะแรด อ.สตัหีบ จ.ชลบรุี 

500,000.00 

15. โครงการวิจัย “เทคโนโลยีการผลิตองุ่นไร้เมลด็
ภายใต้สภาพโรงเรือนพลาสติก ณ พระต าหนักสวน
ปทุม 

213,060.00 

6.2  หลักประสิทธิภาพ (Efficiency): ผู้อ านวยการศูนย์ฯ มีการบริหารงานภายใต้งบประมาณที่
จ ากัดครบทุกภารกิจ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ศูนย์ฯ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเงินรายได้  
451,576.00 บาท (สี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) และเงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 
1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)  (3.1-6/1) เพ่ือใช้ในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยงาน
การเงินจะรายงานสถานะทางการเงินต่อท่ีประชุมสามัญศูนย์ฯ เป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
ในการบริหารจัดการเงินงบประมาณของศูนย์ฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ ผู้อ านวยการศูนย์ฯ ยังได้ให้
ความส าคัญกับการจัดหาทรัพยากรทางการปฏิบัติงานที่เพียงพอต่อการด าเนินงาน และสนับสนุนให้บุคลากรเข้า
ร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมสมรรถนะในการด าเนินงานด้านการเงิน 

6.3  หลักการตอบสนอง (Responsiveness): ผู้บริหารมีการติดตามระยะเวลาการด าเนินงานให้
เป็นไปตามแผนโดยติดตามจากรายงานความก้าวหน้าของแต่ละฝ่ายในการประชุมสามัญศูนย์ฯ ประจ าเดือน 

6.4  หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability): ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ  เป็นหน่วยงานประสานงาน
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน 4 ข้อ ดังนี้คือ 1) เพ่ือถ่ายทอดผลงานโครงการในสถาบันสูงสุดของประเทศ 
ได้แก่ โครงการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชวงศ์ ให้เป็นที่ประจักษ์มากยิ่งขึ้นแก่ประชากร
ไทยและต่างประเทศ  2) เพ่ือร่วมมือสนับสนุนส านักงานโครงการ ในการด าเนินโครงการต่างๆ  3) เพ่ือ
ด าเนินการประสานการศึกษาวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร ประมง 
อาหาร ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และอ่ืนๆ ให้แก่บุคลากรทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  4) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี โท และเอกของนิสิตนักศึกษาไทย
และต่างประเทศ ร่วมกับคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งศูนย์ฯ ได้ด าเนินการมาตั้งแต่ต้นแล้ว  ส าหรับการ
แสดงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ  ผู้อ านวยการศูนย์ฯ ได้มอบหมายให้งานสารบรรณ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ให้บุคลากรได้รับทราบ เพ่ือให้บุคลากรที่สนใจมีโอกาสเข้าร่วม
กิจกรรม เช่น กิจกรรมบริจาคโลหิต กิจกรรมบริจาคสิ่งของในโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ และกิจกรรมบริจาค
สิ่งของในโครงการปันรักสู่น้อง 
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6.5  หลักความโปร่งใส (Transparency): ผู้อ านวยการศูนย์ฯ ได้ก าหนดให้มีการรายงานสถานะ
ทางการเงินในที่ประชุมสามัญศูนย์ฯ เป็นประจ าทุกเดือนเพ่ือให้บุคลากรทุกคนได้รับรู้ความเป็นไป และศูนย์ฯ ได้
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน และคณะกรรมการตรวจเงินคงเหลือเพ่ือตรวจสอบรายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวันก่อนจัดส่งกองคลังเป็นประจ าทุกเดือน   

6.6  หลักการมีส่วนร่วม (Participation): ศูนย์ฯ มีนโยบายในการบริหารงานตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบการบริหารงานศูนย์ฯ พ.ศ. 2554  ในหมวดที่ 2 การด าเนินงาน ข้อ 8
ให้มีคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่ง โดยในองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารนั้น ประกอบด้วยผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นกรรมการบริหารศูนย์ฯ เพ่ือให้ศูนย์ฯ สามารถบริหารงานได้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ด้วยความส าเร็จ เป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

6.7  หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization):  ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ เป็นองค์กรขนาดเล็ก
การด าเนินงาน การบริหารงานเป็นไปอย่างทั่วถึงกัน จากการติดตามงานการมอบหมายงาน และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ฯ ที่ได้ด าเนินการ โดยบุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  (3.1-6/2) 

6.8  หลักนิติธรรม (Rule of Law): ผู้บริหารศูนย์ฯ บริหารงานภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด  โดยค านึงถึงความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ให้ความส าคัญกับการ
ปฏิบัติงานตามหลักจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยและมีการถ่ายทอดให้กับบุคลากรทุกคนได้รับทราบ
และท าความเข้าใจร่วมกัน เช่นในการประชุมสามัญศูนย์ฯ ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2555 
(3.1-6/3) 

6.9  หลักความเสมอภาค (Equity):  ผู้บริหารศูนย์ฯ ได้ให้โอกาสแก่บุคลากรในการพัฒนาตนเอง
เพ่ือให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  เช่น การเข้าร่วมประชุม 
อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน และร่วมกิจกรรมงานประเพณีที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ได้แก่ กิจกรรมสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์  กิจกรรมวันขอบคุณบุคลากร มก. 

6.10  หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented):  ผู้บริหารศูนย์ฯ ใช้หลักฉันทามติในการ
พิจารณา เช่นกรณีการประชุมสามัญศูนย์ฯ ในวาระเพ่ือพิจารณา โดยประเด็นที่ใช้หลักฉันทามติ ได้แก่ การ
พิจารณาตดัโอนครุภัณฑ์ให้กับหน่วยงานต่างๆ กรณีการพิจารณาแผนงานประจ าปี เป็นต้น 

7.   คณะกรรมการประจ าหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผู้บริหารน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม ระบบการประเมินผลการบริหารงานของศูนย์ฯ จะก าหนดให้
บุคลากรศูนย์ฯ ประเมินผลการบริหารงานของผู้อ านวยการศูนย์ฯ ใน 2 มิติ คือ ด้านการบริหารงาน และด้านผล
การบริหารจัดการตามภารกิจหลัก โดยจะประเมินในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี ซึ่งผลประเมินในปีการศึกษา 
2554 พบว่า ภาพรวมการบริหารงานอยู่ในระดับ ดีมาก (คะแนนเฉลี่ย  100% จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
โดยด้านการบริหารงานอยู่ในระดับ ดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 100% จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน) และด้านผลการ
บริหารจัดการตามภารกิจหลักอยู่ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 100% จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน) และในส่วน
ของคณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ ศูนย์ฯ ยังไม่มี จึงไม่มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารงานในประเด็นต่างๆ  

เกณฑ์การประเมิน 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2554 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

3.1 6 ข้อ 5 ข้อ 4  คะแนน 3  คะแนน 6 ข้อ ไมบ่รรลุ 7 ข้อ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.1-1/1 ระเบียบว่าด้วยการบริหารศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2554 

3.1-1/2 ประกาศแต่งตั้งที่ปรึกษาศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
3.1-1/3 ประกาศแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอด

เทคโนโลยี 
3.1-1/4 ข้อตกลงความร่วมมือ (ปรับปรุง ครั้งที่ 2) ระหว่าง ส านักงานโครงการสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส านักพระราชวัง กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์       
เรื่อง โครงการจัดตั้งศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

3.1-1/5 บันทึกช่วยจ า การหารือกับกรมวังผู้ใหญ่ และบันทึกช่วยจ า การหารือก่อนการท าอนุ
สนธิสัญญาความร่วมมือ (MOU) จ านวน 2 ฉบับ 

3.1-2/1 รายงานการประชุมสามัญศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ครั้งที่ 4,5,6,7,8,9/2554 และรายงาน
การประชุมสามัญศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ครั้งที่ 1, 2, 3/2555 

3.1-2/2 รายงานประจ าปี 2554  (หน้า 18 - 60) 
3.1-2/3 รายงานการประชุมรองอธิการบดี   
3.1-4/1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 
3.1-5/1 แบบสรุปการเข้าร่วมอบรม  สัมมนา 
3.1-5/2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน และการเก็บรวบรวม

ข้อมูลการประกันคุณภาพ ประจ าปี 2555” 
3.1-6/1 บันทึกการจัดสรรเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ ปี พ.ศ. 2555 
3.1-6/2 ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากรศูนย์ฯ 
3.1-6/3 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วย

จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553 และข้อบังคับ ก.พ. ว่า
ด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2537 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ. 7.2) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

 1.  มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 
ของหน่วยงาน 

 2.  ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

 3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

 4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนา  และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น      
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

 5.  มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  
(tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 

 

ผลการด าเนินงาน 

1.  มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ มีเป้าหมายในการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร เรียนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพ โดยผู้อ านวยการศูนย์ฯ และบุคลากร ได้ร่วมกันก าหนดประเด็นความรู้ส าหรับจัดกิจกรรม KM ภายใน
ศูนย์ฯ โดยในปีการศึกษา 2554 มีการวางแผนจัดกิจกรรม KM จ านวน 1 เรื่อง คือ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
“ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในและการเก็บรวบรวมข้อมูลการประกันคุณภาพประจ าปี 2554” (3.2-1/1) 
ซึ่งประเด็นความรู้ในเรื่องนี้ เป็นความรู้จ าเป็นที่บุคลากรศูนย์ฯ จะได้ใช้ในการด าเนินงานเพ่ือจัดท าประกัน
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คุณภาพ ประจ าปี 2554  กล่าวคือ เป้าหมายของการจัด KM จะเน้นให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ ในการ
จัดท าประกันคุณภาพ มีการพัฒนาทักษะความสามารถในการวางแผนจัดท า และการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่
ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนตาม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1  มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายของการจัดกิจกรรม KM ประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการศูนย์ฯ และบุคลากร รวม 6 คน (3.2-2/1) ให้เข้าร่วมกิจกรรม KM เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะใน
การปฏิบัติงานตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด  ส าหรับการก าหนดผู้รับผิดชอบด าเนินกิจกรรม KM จะก าหนดให้
ทุกคนมีส่วนร่วม 

3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด มีการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องภายในศูนย์ฯ โดยสนับสนุนให้
บุคลากรได้เข้าอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจอย่างสม่ าเสมอ และเมื่อได้รับการอบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงานแล้วก าหนดให้มีการน าความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนกันในการประชุมสามัญศูนย์ฯ ส าหรับ
รูปแบบของการจัดกิจกรรม KM ของศูนย์ฯ จะใช้วิธีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะ ดังนี้คือ มีการ
เชิญผู้มีประสบการณ์ และผู้มีความช านาญจากภายนอกหน่วยงาน มาให้ความรู้ โดยเชิญวิทยากร คุณทิพย์วัลย์  
เหล่าวงศ์โคตร จากส านักทะเบียนและประมวลผล และคุณธเนศ  ดาวรุ่งโรจน์   จากส านักประกันคุณภาพ  
เพ่ือให้บุคลากรศูนย์ฯ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดท าประกันคุณภาพ และ
เพ่ือให้บุคลากรมีความเข้าใจในตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน พร้อมทั้งน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร
(explicit knowledge) การรวบรวมความรู้ตามประเด็นที่จัด KM อย่างเป็นระบบ  โดยก าหนดให้ผู้รับผิดชอบ
การจัดกิจกรรม KM เป็นผู้รวบรวมและจัดท าเป็นเอกสาร (3.2-4/1) ส าหรับให้บุคลากรศูนย์ฯ ไว้ศึกษาเพ่ิมเติม 
และใช้ประกอบการปฏิบัติงาน  

5.  มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง หลังการจัดกิจกรรม KM แล้วจึงได้มีการ
น าความรู้ ความเข้าใจมาด าเนินการจัดท าประกันคุณภาพของศูนย์ฯ ในรอบปีปัจจุบัน 

 
 
 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
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ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย

2554 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

3.2 5 ข้อ 3 ข้อ 5 คะแนน 3 คะแนน 5 ข้อ ไมบ่รรลุ 5 ข้อ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.2-1/1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในและการเก็บรวบรวม
ข้อมูลการประกันคุณภาพประจ าปี 2554” 

3.2-2/1 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
3.2-4/1 สรุปกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในและการ

เก็บรวบรวมข้อมูลการประกันคุณภาพประจ าปี 2554” 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เป้าหมาย 2 ข้อ 
รอบระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

 1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง และ
ตัวแทนที่รับผิดชอบภารกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

 2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตาม
บริบทของหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น 
-  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
-  ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
-  ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
-  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารงาน การให้บริการ          

การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
-  ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 
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ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

บุคลากร 
-  ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
-  อ่ืนๆ ตามบริบทของหน่วยงาน 

 3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 

 4.  มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 

 5.  มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 6.  มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ไปใช้ในการ
ปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

การด าเนินงาน 
1. มีการตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่

รับผิดชอบภารกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะท างาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ออกค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วิทยาเขตบางเขน ที่ 2780/2554  โดยมีคณะ สถาบัน ส านัก เป็นประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้อ านวยการกองเป็นกรรมการ คณะกรรมการชุดนี้มีอ านาจก ากับดูแลให้
หน่วยงานในวิทยาเขตด าเนินการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งศูนย์นานาชาติ
สิรินธรฯ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของนโยบายบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้มีการ
ด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานและประสานงานการบริหารความเสี่ยงในระดับมหาวิทยาลัย 
(3.3-1/1) และศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ จึงได้มีค าสั่งศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ จ านวน 5 คน โดยมีผู้อ านวยการศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ  เป็นประธานกรรมการ 
และบุคลากรศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ เป็นคณะท างาน (3.3-1/2) ก าหนดให้มีภาระหน้าที่ด าเนินการบริหารความ
เสี่ยงภายในศูนย์นานาชาติสิรินธรเพ่ือการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับนโยบายและวิธี
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ควบคุมดูแล ติดตามความก้าวหน้าและเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและการบริหาร
ความเสี่ยงภายในศูนย์นานาชาติสิรินธรเพ่ือการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี รวบรวมและรายงานผลการ
บริหารความเสี่ยงของศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ต่อมหาวิทยาลัย 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบท
ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ออกประกาศ เรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 และได้ก าหนดนโยบายให้มหาวิทยาลัย วิทยาเขต คณะ สถาบัน ส านัก ด าเนินการ
บริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมในด้านต่างๆ ดังนี้ 

- ความเสี่ยงด้านนโยบาย และยุทธศาสตร์ (หรือกลยุทธ์) ตามภารกิจหลัก 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554                                                                          52 

- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
(ด้านการบริหาร ด้านการเงินและบัญชี ด้านการผลิต ด้านอ่ืนๆ เช่น ด้านบริหารงานบุคลากร,  ด้านสารสนเทศ,   
ด้านพัสด)ุ 

- ความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ และความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
- ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน โครงการที่มีงบลงทุนเกิน 1 ล้านบาทขึ้นไป  

(เฉพาะกองแผนงาน) 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

รับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (3.3-2/1)และได้
ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายให้กับศูนย์นานาชาติ    
สิรินธรฯ และหน่วยงานได้บริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมในด้านต่างๆ ดังกล่าว และด าเนินการตามกระบวนการ
วิเคราะห์ และระบุความเสี่ยง  (3.3-2/2) เป็นไปตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ซึ่งได้บูรณาการการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในไว้ด้วยกัน 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์
ในข้อ 2  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ได้มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ ซึ่งพบปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่ต้องจัดการ 3 ด้าน ประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ฯ คือยังไม่มี
ความชัดเจนกับการลงนามความร่วมมือ (MOU) กับส านักงานโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อ้างอิงหลักฐาน 3.1-1/4) ด้านนโยบายฯ คือไม่มีผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์ฯ 
ประจ า มหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีปฏิบัติหน้าที่แทนฯ และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตน/การบริหาร
จัดการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน โดยเฉพาะด้านการเงิน ได้แก่ การติดตามค่าใช้จ่ายโครงการ
ต่างๆ (3.3-3/1) 

4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน ในปีการศึกษา 
2554 ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ยังไม่ได้ด าเนินการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ ยงอย่างเป็นรูปธรรม คงมีเพียง
การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี 2554 (อ้างอิงหลักฐาน 3.3-1/2) เนื่องจากปัจจัยด้าน
นโยบายมหาวิทยาลัยและส านักงานโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยัง
ไม่ชัดเจนถึงทิศทางการบริหารงานศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ดังนั้นศูนย์ฯ จึงพยายามด าเนินการด้านนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและส านักงานโครงการส่วนพระองค์ฯ ให้เรียบร้อยภายในปี 2555 แต่ทั้งนี้ ยังไม่มีผลสรุป (3.3-4/1) 

5. มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ เป็นหน่วยงานขนาดเล็ก ดังนั้นการ
ติดตาม จึงติดตามในรูปแบบของการประชุมบุคลากรประจ าเดือน การบริหารความเสี่ยง เช่นเดียวกับการติดตาม
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน โดยเน้นทางด้านการเงิน จะมีการติดตามเป็นประจ าและรายงานสรุป (3.3.3/1) 

6. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงานไปใช้ในการปรับ
แผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป  ในการประชุมสามัญศูนย์ฯ ผู้อ านวยการศูนย์ฯ ก าหนดให้บุคลากร
รายงานผลของงานที่รับผิดชอบงาน เพ่ือทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค พร้อมร่วมกันพิจารณาและ
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หาทางแก้ไข ดังนั้นจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถน าไปใช้ในการปรับแผนงานและน าไปสู่การวิเคราะห์ความ
เสี่ยงในรอบปีถัดไป เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน กรณีหน่วยงานที่ขอใช้งบประมาณรายงานผลการใช้เงินและ
รายงานผลการด าเนินงานล่าช้า จึงจ าเป็นต้องท าหนังสือติดตามทวงถาม เพ่ือให้การใช้เงินเป็นไปตามระเบียบ
ของกระทรวงการคลัง และตามระเบียบของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งบ่งบอกถึงการบริหารงบประมาณของศูนย์ฯ มี
ความโปร่งใสและตรวจสอบได้  

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ 

ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2554 
การประเมิน 
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

3.3 1 ข้อ 4 ข้อ 1 คะแนน 3 คะแนน 2 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 
 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.3-1/1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2780/2554  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง วิทยาเขตบางเขน 
3.3-1/2 ค าสั่งศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  ที่ 05/2555 

เรื่อง แตง่ตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย 
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

3.3-2/1 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 

3.3-2/2 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง  
30 กันยายน 2555 

3.3-3/1 บันทึกติดตาม ทวงถาม (เอกสารการเงิน) 
3.3-4/1 บันทึกรายงานการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4 ระบบพัฒนาบุคลากร (สกอ. 2.4) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 
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เกณฑ์มาตรฐาน 
ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

 1.  มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 2.  มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

 3.  มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสามารถท างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 4.  มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง 

 5.  มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ 

 6.  มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

 7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

ผลการด าเนินงาน 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีการวิเคราะห์อัตราก าลัง 
(3.4-1/1) สถิติการเข้าออกของบุคลากร (3.4-1/2) แผนการพัฒนาบุคลากรของศนูย์นานาชาติสิรินธรฯ (3.4-1/3)  

2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด  โดยมีการวิเคราะห์ภาระงาน 
(3.4-2/1)และส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถตรงกับภารกิจ โดยส่งเสริมให้บุคลากรได้รับ
การฝึกอบรม การเข้าร่วมประชุมสัมมนา ในโอกาสต่างๆ  (3.4-2/2) รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (3.4-2/3) 

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ได้ด าเนินการจัดหาอุปกรณ์ส านักงานประเภทวัสดุ ครุภัณฑ์ฯลฯ (3.4-3/1) 
เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจต่างๆ และได้ด าเนินการจัดท าสวนพร้อมทั้งหาต้นไม้มา
ประดับ เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดี และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ (3.4-3/2) มีการดูแลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ต่างๆ ให้บุคลากรภายในศูนย์ฯ มีการรดน้ าขอพรผู้ใหญ่เนื่องในงานวันสงกรานต์ เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้
บุคลากร ถือเป็นประเพณทีี่ดีงามของไทย ด้านสุขภาพ ส่งเสริมให้บุคลากรร่วมเข้าตรวจสุขภาพประจ าปี เป็นประจ าทุก
ปี (3.4-3/3)  เพ่ือให้บุคลากรมีสุขภาพกาย และสุขภาพใจที่ดีแข็งแรงและพร้อมท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง มีการติดตามบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาว่ามีการน าความรู้และทักษะมาใช้ในการปฏิบัติงานจากการเข้า
ร่วมพัฒนาและฝึกอบรมต่างๆ เช่น การอบรม/สัมมนา การจัดความรู้ด้านการรับเงิน การเก็บรักษาและการน าส่ง
เงิน และการเตรียมความพร้อมเพ่ือการน าระบบบริหารทรัพยากรองค์การสู่การปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงิน
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์รายการทางการบัญชี การบันทึกบัญชี
และการจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดท างบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะห์รายการค้าและบันทึกบัญชีปี 2554 (3.4-4/1) 
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5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ โดยส านักงานเลขานุการศูนย์ฯ 
แจกเอกสารรณรงค์และเผยแพร่เพ่ือเป็นการรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียงและฐานะของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2554 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

3.4 4 ข้อ 4 ข้อ 3  คะแนน 3  คะแนน 5 ข้อ ไมบ่รรลุ 5 ข้อ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.4-1/1 แผนวิเคราะห์อัตราก าลัง 
3.4-1/2 สถิติการเข้า–ออก ของบุคลากรศูนย์ฯ ในรอบปีการศึกษา 2554 
3.4-1/3 แผนพัฒนาบุคลากรของศูนย์ฯ 
3.4-2/1 ใบบอกลักษณะงาน 
3.4-2/2 สรุปการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ของบุคลากรศูนย์ฯ ในรอบปีการศึกษา 2554 
3.4-2/3 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในและการเก็บรวบรวม

ข้อมูลการประกันคุณภาพประจ าปี 2555 
3.4-3/1 รายงานการจัดซื้อวัสดุ และครุภัณฑ์ 
3.4-3/2 ภาพถ่ายทัศนียภาพภายในศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 
3.4-3/3 การตรวจสุขภาพประจ าปีของบุคลากร 
3.4-4/1 การอบรมทางการเงิน  

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ  (มก.) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า 
เป้าหมาย ร้อยละ 100                          
รอบระยะเวลา ปีการศึกษา 2554 

ผลการด าเนินงาน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 หรือ 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554                                                                          56 

ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ มีการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพให้กับบุคลากร โดย
สนับสนุนให้บุคลากรไปศึกษาดูงาน ฝึกอบรม สัมมนา และประชุมตามความจ าเป็น และสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานแต่ละด้านและสร้างโอกาสในการ
เรียนรู้เพื่อเป็นประสบการณ์ในการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงานของบุคลากร  

1. จ านวนบุคลากรทั้งหมด ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 4 คน   
2. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทั้งในหรือต่างประเทศ 4 คน 
ดังนั้น ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพ 

 

= 
จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาฯ 

X 100 
จ านวนบุคลากรทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ) 

 

= 
4 

X 100 
4 

  

=  100 

เกณฑ์การประเมิน 
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
คะแนนที่ได้    

5.00 คะแนน 
 

ตัวบ่งชีท้ี่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

3.5 4 ร้อยละ
100 

4 ร้อยละ 
100 

5   คะแนน 5  คะแนน ร้อยละ  
100 

บรรลุ ร้อยละ 
100 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.5-1 ตารางการสรุปการประชุม/อบรม/สัมมนา ดูงาน 
3.5-2 จ านวนบุคลากรและอัตราก าลัง 
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องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ ซึ่ง
เป็นองค์ประกอบที่ค านึงถึงระบบและกลไกการเงินและงบประมาณและร้อยละของกิจกรรมการให้บริการที่มีการ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ มีการจัดท ารายงานการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00  ผลประเมินได้คุณภาพระดับ  ดี  รายละเอียดดังตารางที่  5 

ตารางท่ี 5 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2554 ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 
หมายเหตุ  

  2554 2555 ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 
หรือสัดส่วน)     ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 4.00   

4.1 ระบบและกลไกการเงิน
และงบประมาณ 

ข้อ 7 7 6 4.00   

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  7 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

 1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

 2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจและการพัฒนา
หน่วยงาน และบุคลากร 

 4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

 5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
และความมั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

 6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
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ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

 
ผลการด าเนินงาน 

1.  มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน  ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ  มี
แผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (4.1-1/1)  เพ่ือให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ได้จัดท าค าขอ
งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี (4.1-1/2)  เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ใน
การด าเนินงาน  โดยยึดหลักการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและให้สอดคล้องกับภารกิจหลัก
ของศูนย์ฯ ตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยฯ มอบหมายให้เป็นหน่วยงานประสานงาน 

 2.   มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการ 
เงิน โดยจัดท าค าของบประมาณทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี (อ้างอิง 4.1-1/2)  
เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของศูนย์ฯ  ส าหรับการบริหารจัดการเงินงบประมาณแผ่นดินปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบของกระทรวงการคลัง และปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยเงินรายได้ส าหรับการ
บริหารจัดการเงินงบประมาณเงินรายได้อย่างเคร่งครัด (4.1-2/1) รวมถึงการวางแผนสนับสนุนทุนการศึกษา
ส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยจ าปาสัก (4.1-2/2)   

3.   มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจ และการพัฒนาหน่วยงาน 
และบุคลากร ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานในแต่ละภารกิจ 
และวางแผนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการท างานของบุคลากร  
ในหน่วยงาน โดยก าหนดวงเงินโครงการพัฒนาบุคลากรไว้ในเงินงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
(4.1-3/1) รวมทั้งการสนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยจ าปาสัก ตามที่มหาวิทยาลัยฯ มอบหมายให้
ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ เป็นผู้ประสานงานให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่มหาวิทยาลัยจ าปาสัก (อ้างอิง 4.1-2/2)   

4.   มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ มีการรายงานผลการใช้จ่ายเงินเป็นประจ าทุกเดือน (4.1/4-1)  
ให้ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์ฯ ทราบในการประชุมศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ (อ้างอิงตัวบ่งชี้ที่ 3.1) เพ่ือให้ทราบถึง
สถานะของการใช้เงินในปัจจุบันและเพ่ือวางแผนการใช้เงินในอนาคต  ซึ่งข้อมูลทางการเงินได้จัดเก็บในรูปแบบของ
โปรแกรม Microsoft Excel  และมีทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงิน พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส
และรายปีตามที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด (4.1-4/2) (4.1-4/3) (4.1-4/4) (4.1-4/5) ซึ่งในปัจจุบันศูนย์ฯ ยังไม่ได้
ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และการปรับปรุงระเบียบ/ข้อบังคับศูนย์ฯ ยังไม่มีความคืบหน้า 
เนื่องจากรอนโยบายจากมหาวิทยาลัยฯ และส านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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5.  มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
ความม่ันคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ได้ด าเนินการวิเคราะห์สถานะทางการเงินของ
หน่วยงาน และรายงานเงินคงเหลือเป็นประจ าทุกเดือนให้ผู้บริหารและบุคลากรทราบเป็นประจ าทุกเดือน  
ในรายงานการประชุมศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ (อ้างอิงตัวบ่งชี้ที่ 3.1)  เพ่ือให้ทราบถึงสถานะทางการเงินและ 
การบริหารจัดการเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และวิเคราะห์
สถานะทางการเงิน  เพื่อใช้ในการปรับแผนการใช้เงินงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2554 (4.1-5/1) 

 6.  มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) ภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจสอบ ติดตามการใช้เงิน
ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน
เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง และงบประมาณเงินรายได้ปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่า
ด้วยเงินรายได้ พ.ศ.2545 ตรงตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยฯ ก าหนด และมีการติดตามตรวจสอบการใช้เงินของ
ศูนย์ฯ โดยมีกรรมการตรวจสอบรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน (4.1-6/1)  รวมทั้งมหาวิทยาลัยฯ ให้รายงานเงิน
คงเหลือประจ าวันของหน่วยงานเป็นประจ าทุกสัปดาห์ (4.1-6/2)  และรายงานการใช้เงินรายไตรมาสรายปีต่อ
กองคลัง เพ่ือสรุปเสนอมหาวิทยาลัยรับทราบ ส าหรับการตรวจสอบภายในจากผู้ตรวจสอบภายในประจ า ศูนย์
นานาชาติสิรินธรฯ (4.1-6/3) ยังไม่ได้ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของความครบถ้วนของเงินรายได้และการ
บริหารงานพัสดุของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เนื่องจากผู้ตรวจสอบภายในประจ าศูนย์ฯ ได้ลาออก
จากงาน (4.1-6/4) และศูนย์ฯ ยังไม่ได้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงาน เนื่องจากไม่มีบุคลากรท่านใดมี
คุณสมบัติตามที่ส านักงานตรวจสอบภายในก าหนด และขณะนั้นอยู่ระหว่างการรับสมัครสอบบุคลากรทดแทน   

7.   ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ มีการรายงานผลการด าเนินงานการใช้เงิน ให้
ผู้บริหารและบุคลากรทราบเป็นประจ าทุกเดือน โดยผ่านที่ประชุมศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ท าให้ผู้บริหารและบุคลากรมี
ส่วนร่วมในการรับทราบผลการใช้จ่ายเงินและร่วมกันเร่งรัดให้ด าเนินการใช้เงินให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด โดย
น าข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ เพ่ือด าเนินการของบประมาณในรอบปีถัดไป 
และในปัจจุบันศูนย์ฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารใหม่และอยู่ระหว่างการปรับปรุงระเบียบ/ข้อบังคับศูนย์ฯ โดย
รอนโยบายจากมหาวิทยาลัยฯ และส านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์  เป้าหมาย

2554 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

4.1 5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 4 คะแนน 7 ข้อ ไมบ่รรลุ 7 ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.1-1/1 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนการปฏิบัติงาน 
4.1-1/2 เอกสารค าของบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
4.1-2/1 ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ. 2545 
4.1-2/2 บันทึกสนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยจ าปาสัก 
4.1-3/1 การแจ้งยอดการจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2554 
4.1-4/1 สรุปยอดเงินคงเหลือประจ าเดือน 
4.1-4/2 รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป 
4.1-4/3 รายงานผลเป้าหมายการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
4.1-4/4 รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
4.1-4/5 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
4.1-5/1 การปรับแผนงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
4.1-6/1 รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
4.1-6/2 การรายงานเงินคงเหลือประจ าวันของหน่วยงาน 
4.1-6/3 ค าสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ระดับคณะ สถาบัน ส านัก 
4.1-6/4 ค าสั่งอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากงาน 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และสะท้อนให้เห็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานของหน่วยงานที่
เล็งเห็นถึงการน าระบบประกันคุณภาพมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ าวัน 

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จ านวน 1  
ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 2.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ต้องปรับปรุง 
รายละเอียดดังตารางที่  6 

ตารางท่ี 6 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2554 ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 
หมายเหตุ  

  2554 2555 ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 
หรือสัดส่วน)     ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 2.00   
5.1 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 
ข้อ  2 2 3 2.00   
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  2 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

 1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและพัฒนาการ
ของหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับหน่วยงานย่อย และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

 2.  มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

 3.  มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

 4.  มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม 
ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพ เสนอต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และจัดส่งส านักประกันคุณภาพตาม
ก าหนดเวลา และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน  

 5.  มีการน าผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

 6.  มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบทั้ง 6 องค์ประกอบ
คุณภาพ 

 7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ใช้บริการตามพันธกิจของ
หน่วยงาน 

 8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรม
ร่วมกัน 

 9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพท่ีหน่วยงานพฒันาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2554 ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ  มีผลการด าเนินงาน 3 ข้อ ดังนี้ 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและพัฒนาการ

ของหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับหน่วยงานย่อย และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ได้มีการ



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554                                                                          62 

ด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบคุณภาพ และตัวบ่งชี้บังคับ 13 ตัวบ่งชี้ ตาม
คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับส านัก สถาบัน ปี 2555 (5.1-1/1) ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด แต่ศูนย์ฯ เป็นองค์กรขนาดเล็กจึงมีจ านวนบุคลากรน้อย ดังนั้นจึงไม่มีผลการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ในระดับฝ่ายและศูนย์ฯ ได้บรรจุวาระการประชุมประกันคุณภาพไว้ในรายงานการประชุมศูนย์ฯ ทุกเดือน      
(5.1-1/2)  เพ่ือติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการด าเนินงาน 

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ  อยู่ระหว่างการรอความพร้อมในการลงนาม
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และส านักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  ดังนั้นการจัดตั้งคณะกรรมการประจ าศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ จึงยังไม่สามารถด าเนินการได้  
ซึ่งหากเรียบร้อย ศูนย์ฯ จักได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหน่วยงานตามองค์ประกอบของคณะ
กรรมการบริหารศูนย์ฯ ที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย และจักได้ก าหนดให้มี
การประชุมร่วมกันเพ่ือปรึกษาและวางแผนงานเพ่ือพัฒนา  และก าหนดนโยบายการบริหารงานศูนย์นานาชาติ   
สิรินธรฯ  เพ่ือจักได้ก ากับดูแลติดตามผลการด าเนินงานของศูนย์ฯ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งแต่งตั้งคณะท างานใน
ระบบประกันคุณภาพ ของศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ เพ่ือจัดท ารายงานการประเมินตนเอง และสอบทานเอกสาร 
หลักฐาน และประสานงานการประกันคุณภาพในล าดับต่อไปในอนาคต (5.2-1/1)   

3. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตาม
การด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ เสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และจัดส่งส านักประกันคุณภาพตามก าหนดเวลา และ 3) การน าผลการ
ประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน  โดยการควบคุมคุณภาพ ติดตามการด าเนินงาน
ในทุกภารกิจให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานในการประชุมบุคลากรประจ าศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ  เป็นประจ า
ทุกเดือน (5.1-1/2) ซึ่งแต่ละฝ่ายได้รวบรวมผลการด าเนินงานและรายงานสรุปผลการด าเนินงาน เพ่ือรับการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย และรวบรวมจัดท าเป็นรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของ
ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ (5.1-4/1) และการจัดท ารายงานประจ าปี 2554 (5.1-4/2) เพ่ือน าเสนอต่อมหาวิทยาลัย
ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปี ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงจาก
ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือน ามาทบทวนการพัฒนาคุณภาพทั้งในระดับหน่วยงาน
และมหาวิทยาลัยให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและมีคุณภาพ แต่ศูนย์ฯ ยังขาดความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน  ซึ่งคาดว่าจะ
สามารถด าเนินการได้ครบทุกกระบวนการในปีการศึกษา 2556 

4. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรม
ร่วมกัน ศูนย์ฯ มีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงาน โดยมีการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการประกันคุณภาพที่สอดคล้องกับนโยบายและการพัฒนาพันธกิจในด้านต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัย โดยได้เชิญวิทยากรจากหน่วยงานอ่ืนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือคุณทิพย์วัลย์  เหล่าวงศ์โคตร 
จากส านักทะเบียนและประมวลผล และคุณธเนศ  ดาวรุ่งโรจน์ จากส านักประกันคุณภาพ (5.1-8/1) 

เกณฑ์การประเมิน 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2554 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

5.1 3 ข้อ 3 ข้อ 2  คะแนน 2  คะแนน 2 ข้อ บรรลุ 3 ข้อ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.1-1/1 คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับส านัก สถาบัน ปี 2554 
5.1-1/2 อ้างอิงหลักฐาน 3.1-2/1 
5.2-1/1 อ้างอิงหลักฐาน 3.1-1/1  
5.1-4/1 รายงานการตรวจประเมินตนเองศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ  ปีการศึกษา 2554 
5.1-4/2 รายงานประจ าปี 2554 
5.1-8/1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง  ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน และการเก็บ

รวบรวมข้อมูลการประกันคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ด าเนินงานที่เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ผลการวิเคราะห์
ปัญหา และอุปสรรคในภาพรวมขององค์กรมาเป็นแนวทางแก้ไข เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของการด าเนินงานให้
มากขึ้นจนสามารถแข่งขันกับหน่วยงานภายนอกได้   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
9 ข้อ 
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การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 
จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย  2.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ต้อง
ปรับปรุง รายละเอียดดังตารางที่  7 

ตารางท่ี 7 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2554 ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 
หมายเหตุ  

  2554 2555 ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 
หรือสัดส่วน)     ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน  2.00   

6.1 ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงาน 

ข้อ  2 2 2 2.00   

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน (ก.พ.ร.) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  2 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

 1.  มีการก าหนดหรือทบทวนกระบวนการด าเนินงานหลัก (Core Process) ที่ส าคัญครบถ้วน 
ครอบคลุมการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยง
ระหว่างกระบวนการต่างๆ เพ่ือท าให้การด าเนินงานของหน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัยมี
ความสอดคล้องกัน 

 2.  มีการจัดท าหรือทบทวนข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการด าเนินงานหลัก (Core Process) 
ที่ส าคัญจากความคาดหวัง และความต้องการของผู้รับบริการ 

 3.  มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อก าหนดที่ส าคัญ จัดท ามาตรฐานและจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 

 4.  มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือท าให้งานมี
ประสิทธิภาพ เช่น ควบคุมค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาด าเนินงาน ลดข้อผิดพลาด   
ลดข้อร้องเรียน เป็นต้น 

 5.  มีการก ากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดท ารายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อผู้มี
อ านาจเพื่อให้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการก าหนดกระบวนการที่จะ
ด าเนินการในปีงบประมาณต่อไป 
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ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2554 ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ  มีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการหลักที่ส าคัญ คือ 
การปรับปรุงระเบียบการบริหารศูนย์นานาชาติสิรินธรเพ่ือการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือให้ศูนย์ฯ 
สามารถบริหารงานได้อย่างคล่องตัวและเป็นไปได้ โดยมีผลการด าเนินงาน 2 ข้อ ดังนี้ 

1.   มีการก าหนดหรือทบทวนกระบวนการด าเนินงานหลัก (Core Process) ที่ส าคัญครบถ้วน 
ครอบคลุมการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการ
ต่างๆ เพื่อท าให้การด าเนินงานของหน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องกัน  ศูนย์นานาชาติ       
สิรินธรฯ  ก าลังอยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนระเบียบการบริหารศูนย์ฯ  เนื่องจากที่ผ่านมาการด าเนินงานของศูนย์ฯ มี
ปัญหาติดขัด และมีอุปสรรคในการด าเนินงานค่อนข้างมากท าให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามภารกิจ เป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ของศูนย์ฯ บ้าง ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานของศูนย์ฯ  มีศักยภาพเป็นไปตามภารกิจจึงได้
ปรับปรุงระเบียบการบริหารศูนย์ฯ พ.ศ. 2554 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 (6.1-1/1) และ
ศูนย์ฯ ได้ก าหนดให้แต่ละฝ่ายรายงานความก้าวหน้าและปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานเพ่ือพิจารณาทบทวน
กระบวนการตามภารกิจหลักของแต่ฝ่าย และร่วมกันพิจารณาเพ่ือให้กระบวนการหลักที่ก าหนดสามารถ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง ก่อนมีความชัดเจนด้านนโยบายมากกว่านี้ 

2.   มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อก าหนดที่ส าคัญ  จัดท ามาตรฐานและจัดท าคู่มือ
การปฏิบัติงาน พร้อมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ก าหนดให้บุคลากรทุกคนมีหน้าที่
รับผิดชอบงานตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย และมีการทบทวนกระบวนการโดยปรับปรุงขั้น ตอนการ
ปฏิบัติงาน (6.1-3/1) ในส่วนการจัดท าประกันคุณภาพของหน่วยงาน ก าหนดให้บุคลากรทุกคนด าเนินการตาม
องค์ประกอบที่สอดคล้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ ตามรายงานการประชุมสามัญศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ครั้งที่ 
4/2555 วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555  (6.1-3/2)   

3.   มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อท าให้งานมีประสิทธิภาพ 
เช่น ควบคุมค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาด าเนินงาน ลดข้อผิดพลาด ลดข้อร้องเรียน เป็นต้น  การ
ปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ  

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2554 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

6.1 2 ข้อ 2 ข้อ 2  คะแนน 2  คะแนน 2 ข้อ บรรลุ 3 ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสาร 

6.1-1/1 ระเบียบการบริหารศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ  ปี 2554 
6.1-3/1 ก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
6.1-3/2 รายงานการประชุมสามัญศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 27 เมษายน 2555 
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บทท่ี 3   
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในจากการประเมินตนเอง 

3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการด าเนินงาน 

 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการด าเนินงาน พิจารณาในตามองค์ประกอบ  
6 องค์ประกอบ โดยมีตัวบ่งชี้ทั้งหมด 13 ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และ
ผลผลิต ซึ่งมีการก าหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีไม่
ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน ส่วนการประเมินเป้าหมาย และ
พัฒนาการ ไม่คิดค่าคะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย การแปลผล 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

การประเมินคุณภาพการสนบัสนุนตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน 

 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ พบว่า  มีการด าเนินงานตามระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของ มก. จ านวน 13   
ตัวบ่งชี้  โดยมีผลการประเมินตนเองได้คะแนนเฉลี่ย 3.17  ผลประเมินได้คุณภาพระดับ พอใช้ รายละเอียดดัง
ตาราง ที่ 8 

ตารางท่ี 8    สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 6 องค์ประกอบคุณภาพ (ป.2) 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย (เต็ม 5) ผลการ

ประเมิน ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนด าเนนิการ   

- 3.00 - 3.00 พอใช้ 

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก - 1.00 4.06 3.30 พอใช้ 
องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและจัดการ  5.00 3.00 - 3.40 พอใช้ 
องค์ประกอบที่ 4  การเงินและ
งบประมาณ 

- 4.00 - 4.00 ด ี

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- 2.00 - 2.00 ต้อง
ปรับปรุง 

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรับปรุง
ระบบด าเนนิงาน 

- 2.00 - 23.00 ต้อง
ปรับปรุง 
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เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 5.00 2.67 4.06 3.17  

ผลการประเมิน ดีมาก พอใช้ ดี พอใช้  

  เมื่อพิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย สามารถสะท้อนผลการ
ด าเนินงานของศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ดังนี้ 
 
องค์ประกอบที่  องค์ประกอบที่  1   1   ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์และปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการแผนด าเนินการ 

ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพ่ือการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มีการก าหนด  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์และแผนงาน  ซึ่งสอดรับกับปรัชญา ปณิธาน พันธกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งการ
จัดท าแผนงานของศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ที่มีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ของแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และแผนชาติ ได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริหาร  บุคลากร
มหาวิทยาลัย   ได้ทราบในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ โปสเตอร์  เอกสารเผยแพร่  จดหมายข่ าวนนทรี  รายงาน
ประจ าปี คู่มือประกันคุณภาพศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ และ Homepage ศูนย์ฯ  ทั้งนี้ศูนย์ฯ ได้มีการพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจของบุคลากร โดยการจัดท าแบบสอบถามความรู้ความเข้าใจวัตถุประสงค์ของศูนย์ฯ อีกทั้งยัง
ได้สอดแทรกในการประชุมหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ และแม่นย า 

ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ  ได้มีการก าหนดให้บุคลากรในองค์กรซึ่งปฏิบัติงานในต าแหน่งงาน    เป็น
ผู้จัดท าแผนงานประจ าปีของส่วนงานที่รับผิดชอบประจ าเสนอผู้บริหาร  ส่วนแผนงานโครงการของหน่วยงาน 
ผู้บริหารเป็นผู้ก าหนดนโยบายและด าเนินการจัดท า  ซึ่งการด าเนินการจัดท าแผนงานนั้นได้มีการเสนอปัญหา 
อุปสรรค เพื่อร่วมกันพิจารณาแก้ไขและน าไปปรับปรุงเพื่อพัฒนางานในล าดับต่อไป 

องค์ประกอบท่ี  องค์ประกอบท่ี  2   2   ภารกิจหลัก ภารกิจหลัก   

ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานที่มีการด าเนินงาน
เพ่ือสนองพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เป็นกิจกรรมด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด าเนินการเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยจ าปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  ซึ่งในขณะนี้ศูนย์ฯ ได้ด าเนินการตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรม-
ราชกุมารี ได้พระราชทานแนวทางด าเนินงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยจ าปาสัก โดยจัดท าเป็น
โครงการ “ความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยจ าปาสัก ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพ -
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี” ซึ่งศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการด าเนินการ
ดังกล่าว 

ในรอบปีการศึกษา 2554  ที่ผ่านมาผลงานการด าเนินงานโครงการวิจัย  ศูนย์ฯ ได้ด าเนินการไป
ตามแผนบางส่วนในลักษณะของการด าเนินโครงการวิจัยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย  เนื่องจาก
ศูนย์ฯ ไม่มีบุคลากรทางด้านการวิจัย ท าให้ไม่สามารถด าเนินงานทางด้านงานวิจัยได้เอง และประกอบกับ
มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ เป็นหน่วยงานเพื่อด าเนินการประสานการศึกษาวิจัย 
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พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี การใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร ประมง อาหาร ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และอื่นๆ ให้แก่บุคลากรทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้การด าเนินโครงการฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักที่ด าเนินการวิจัย พัฒนา 
และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดคุณภาพชีวิตใน พ้ืนที่โครงการพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแนวพระราชด าริ 5 ด้าน ในเชิงบูรณาการ จึงได้มีการปรับรูปแบบและ
ภารกิจของโครงการวิจัยบางส่วน เพ่ือมุ่งสนองพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยจ าปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ซึ่งประสบความก้าวหน้ามาเป็นล าดับ 

 

องค์ประกอบท่ี  องค์ประกอบท่ี  3   3   การบริหารการบริหารและการและการจัดการจัดการ  

ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพ่ือการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  มีโครงสร้างและระบบการ
บริหารที่เอ้ือต่อการด าเนินงาน  เพ่ือสนองพระราชด าริฯ  มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวัสดุ อุปกรณ์และสถานที่อย่าง
พร้อมเพรียงในการปฏิบัติงาน และการให้บริการ  ซึ่งมีระบบการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลและภาวะผู้น า  
โดยมีการจัดประชุม  มีการติดตาม  ตรวจสอบ ควบคุม และสรุปผลการด าเนินงาน  ตามระบบการควบคุม
ภายใน  ตามสายงานการบังคับบัญชา  เพ่ือน าปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ไปแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการอบรม หรือเข้าร่วมประชุม สัมมนา เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้ได้มีโอกาสประสบความส าเร็จ และก้าวหน้าในอาชีพตามสายงาน  ส่งเสริม
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน  อีกท้ังมีการทบทวนภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงาน  เพ่ือให้การมอบหมายงานตรงตาม
ความสามารถ และประสบการณ์ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีในองค์กร  และให้มีการท างานเป็นทีม ปลูกฝังการ
รักองค์กร 

องค์ประกอบท่ี  องค์ประกอบท่ี  4   4   การเงินและงบประมาณการเงินและงบประมาณ  

ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพ่ือการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มีการจัดท าแผนการบริหารเงิน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมายังหน่วยงาน มีการจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน งบรายรับรายจ่าย
ประจ าเดือน ตลอดจนการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานการเงินรายไตรมาสและรายงานผลการด าเนินงาน
การเงินทุก 6 เดือน เพ่ือความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และยังสามารถใช้เป็นข้อมูลทางการเงินเพ่ือให้ผู้บริหารใช้ใน
การวางแผนและตัดสินใจได้ นอกจากนี้ศูนย์ฯ ยังมีการบริหารงบประมาณโดยควบคุมการใช้เงินงบประมาณให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง และระเบียบเงินรายได้ ข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ แต่เนื่องจาก
งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานของศูนย์ฯ ทั้งหมดเป็นเงินที่ได้รับจัดสรรมาจากมหาวิทยาลัยฯ ดังนั้นเพ่ือให้
การด าเนินงานของศูนย์ฯ ในอนาคตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ศูนย์ฯ จะแสวงหาความร่วมมือในด้านต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการสนับสนุนด้านงบประมาณจากหน่วยงานนอกมหาวิทยาลัยให้มากยิ่งข้ึน 
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ององค์ประกอบท่ี  ค์ประกอบท่ี  5 5   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  มีการด าเนินการตามระบบ และ
กลไกการประกันคุณภาพภายใน ที่สอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ  เพ่ือร่วมกัน
ก าหนดแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพประจ าปี จัดท ารายงานการตรวจประเมินตนเอง  (SAR) และ
แผนพัฒนา/ปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในฯ มีการรายงานผลให้
บุคลากรรับทราบ และติดตามความก้าวหน้าของแผนพัฒนา/ปรับปรุง  และศูนย์ฯ จักได้สร้างความรู้ความเข้าใจ
ในระบบการประกันคุณภาพให้กับบุคลากร  โดยก าหนดให้มีการเข้ารับการอบรม สัมมนา ด้านประกันคุณภาพ 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

องค์ประกอบท่ี  องค์ประกอบท่ี  6 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบการด าเนินงานการพัฒนาและปรับปรุงระบบการด าเนินงาน  

ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  ได้มีการจัดประชุมเพ่ือก าหนดให้
มีการท าแผนงานประจ าปี  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยงานตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา  มีทั้งการน าปัญหาอุปสรรคของการ
ด าเนินงานมาร่วมกันแก้ไข แต่มิได้มีการประเมินผลการด าเนินงานหลังจากการแก้ไขปัญหาแล้ว  

3.2 ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 

  การพิจารณาผลการด าเนินงานในภาพรวมของศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่
ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
จุดแข็ง 
1.  เป็นหน่วยงานที่สนองพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยเน้นการ

พัฒนาประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนเป็นต้นแบบของการพัฒนาที่ยั่งยืน อันเกิดประโยชน์
ต่อประชาชนของประเทศ และสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

จุดอ่อนที่ควรพัฒนา 
1.  ควรพัฒนาการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีอย่างชัดเจนและแจ้งให้บุคลากรในหน่วยงาน

รับทราบ 
2.  ควรพัฒนาการจัดท าแผนการด าเนินงานระยะกลางและระยะยาวเพ่ือให้บุคลากรได้รับทราบทิศ

ทางการด าเนินงานในอนาคตที่ชัดเจน 
ข้อเสนอแนะ 
1.  ควรมีการแจ้งแผนการด าเนินงานประจ าปีที่ชัดเจนให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ 
2.  ควรจัดท าแผนการด าเนินงานระยะกลางและระยะยาวเพ่ือทราบทิศทางการด าเนินงานที่ชัดเจน 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554                                                                          71 

จุดแข็ง 
1.  เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างส านักพระราชวังเพ่ือสนองพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และให้บริการทางวิชาการโดยไม่แสวงหาก าไร 
จุดอ่อนที่ควรพัฒนา 
1.  ศูนย์ฯ ยังไม่ทราบแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน เนื่องจากอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร

และมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการด าเนินงานของศูนย์ฯ  
ข้อเสนอแนะ 
1.  ศูนย์ฯ ควรมีตัวบ่งชี้ในการประเมินผลงานที่เหมาะสมกับศูนย์ฯ ซึ่งแตกต่างจากหน่วยงานสนบัสนุนอื่นๆ  

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
จุดแข็ง 
1.  มีโครงสร้างและระบบการบริหารงานที่เอ้ือต่อการด าเนินงานเพื่อสนองพระราชด าริฯ 
2.  มีโครงสร้างพ้ืนฐาน วัสดุ อุปกรณ์และสถานที่ พร้อมในการปฏิบัติงานและให้บริการ  
จุดอ่อนที่ควรพัฒนา 
1.  ควรพัฒนาการปรับปรุงระเบียบการบริหารจัดการทั้งระเบียบหลัก และระเบียบภายในศูนย์ฯ 
ข้อเสนอแนะ 
1.  ควรมีการปรับปรุงรูปแบบการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ให้เหมาะสมเพ่ือก าหนดนโยบาย

การด าเนินงานของศูนย์ฯ ให้ชัดเจน 
2.  ควรมีการปรับปรุงระเบียบการบริหารจัดการทั้งระเบียบหลัก และระเบียบภายในศูนย์ฯ เพ่ือการ

ปฏิบัติที่ชัดเจน 
 

  
  
องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

จุดแข็ง 
1.  ได้รับการจัดสรรงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป และงบประมาณเงินรายได้ ซึ่งมีความ

คล่องตัวในการบริหารจัดการ 

จุดอ่อนที่ควรพัฒนา 

1.  ควรพัฒนาระบบบัญชี และระบบฐานข้อมูลที่เก่ียวกับการใช้จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะ 

1.  ควรจัดท าระบบบัญชี และระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพ 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

จุดแข็ง 
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1.  มีการเสริมสร้างความเข้าใจในการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพให้กับบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 

จุดอ่อนที่ควรพัฒนา 

1.  ควรพัฒนาระบบการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับการน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์เพื่อการประกันคุณภาพควบคู่กับระบบจัดเก็บเอกสารเพื่อการตรวจสอบ 

ข้อเสนอแนะ 

1.  ควรจัดท าระบบการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับการน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์เพื่อการประกันคุณภาพควบคู่กับระบบจัดเก็บเอกสารเพื่อการตรวจสอบ 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

จุดแข็ง 
1.  มีการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานให้สอดคล้องกับภารภิจและให้มีประสิทธิภาพ 

จุดอ่อนที่ควรพัฒนา 

1.  ควรพัฒนาการประเมินผลการด าเนินงาน ตลอดจนการให้บริการเพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุง
และพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย 

ข้อเสนอแนะ 

1.  ควรมีการประเมินผลการด าเนินงาน ตลอดจนการให้บริการเพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย 
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บทท่ี 4  
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง 

  ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ประเมินคุณภาพภายในศูนย์นานาชาติสิรินธรเพ่ือการวิจัย พัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ตามรอบปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2554 นั้น ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 
ได้จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) และได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ โดยมีผลการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02)  ซึ่งมีโครงการกิจกรรมทั้งหมด จ านวน  6  โครงการ และได้ด าเนินการตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว จ านวน 3 กิจกรรม อยู่ระหว่างด าเนินการ 3 กิจกรรม  

 

 

 

 



 

  

 

4.1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01) 

แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2553 

ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 

 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

1. การจัดท าแผนการ
ด าเนินงานประจ าปี
อย่างชัดเจนและแจ้ง
ให้บุคลากรใน
หน่วยงานรับทราบ 

1. ควรมีการแจ้ง
แผนการด าเนินงาน
ประจ าปีท่ีชัดเจนให้
บุคลากรใน
หน่วยงานรับทราบ 

มีการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีแต่
ไม่ได้แจ้งบุคลากรทุก

ระดับ 

ให้บุคลากรทุกระดับร่วม
พิจารณาและรับทราบถึง
แผนการด าเนินงาน
ประจ าปีอย่างชัดเจน 

ประชุมผู้บริหารและ
บุคลากรทุกระดับ

ร่วมกันเพ่ือพิจารณา
และรับทราบแผนการ
ด าเนินงานประจ าปี 

1. ได้แผนการด าเนิน 
งานประจ าปีท่ีชัดเจน 
2. บุคลากรทุกระดับใน
หน่วยงานทราบแผน 
การด าเนินงานประจ าปี 

- ต.ค-พ.ย. 54 ผูอ้ านวยการ 

2. จัดท าแผนการ
ด าเนินงานระยะกลาง
และระยะยาวตาม
ความเหมาะสม เพื่อให้
บุคลากรได้ทราบทิศ
ทางการด าเนินงานใน
อนาคตท่ีชัดเจน 

2. ควรจัดท า
แผนการด าเนินงาน
ระยะกลางและระยะ
ยาวเพ่ือทราบทิศ
ทางการด าเนินงานท่ี
ชัดเจน 
 

ขาดแผนการ
ด าเนินงานระยะกลาง
และระยะยาว ท่ีจะท าให้

ทราบทิศทางการ
ด าเนินงานท่ีชัดเจน 

 

เร่งด าเนินการจัดท าแผน
ระยะกลางและระยะยาว 
เพื่อให้ทราบทิศทางการ
ด าเนินงานในอนาคต 

ประชุมจัดท าแผนการ
ด าเนินงานระยะกลางและ

ระยะยาว 

1. ได้แผนการด าเนิน 
งานระยะกลางและ
ระยะยาว 
2. บุคลากรทราบทิศ
ทางการด าเนินงานท่ี
ชัดเจน 

- ต.ค-พ.ย. 54 ผูอ้ านวยการ 

3. การปรับปรุงการ
ประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่การ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานให้รับทราบ
โดยทั่วกัน 

3. ควรมีการปรับปรุง
การประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่การ
ด าเนินงานของ
หน่วยงาน ให้
รับทราบโดยท่ัวกัน 

มีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การ

ด าเนินงานให้
บุคลากรภายในและ

ภายนอกทราบแต่อาจ
ยังไม่ท่ัวถึง 

1.เพิ่มช่องทางในการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การด าเนินงานให้
แพร่หลายมากขึ้น เช่น 
จัดท าจดหมายข่าว 
2.ปรับปรุงข้อมูลท่ี

พัฒนาและปรับปรุง
รูปแบบของเวปไชด์ 

อยู่เสมอ 

1. มีเวปไซด์ของ
หน่วยงาน 
2. มีจดหมายข่าว 
 

250,000 ต.ค.-ธ.ค. 54 เลขานุการศูนย์ฯ 
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เผยแพร่ให้มีความทันสมัย
เป็นปัจจุบัน เช่น การ 
update ข้อมูลต่าง  ๆท่ี
เผยแพร่ผ่านเวปไซต์ 

 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

4. การปรับปรุง
ระเบียบการบริหาร
จัดการทั้งระเบียบ
หลัก และระเบียบ
ภายในศูนย์ฯ 
 

4. ควรมีการปรับปรุง
ระเบียบการบริหาร
จัดการทั้งระเบียบ
หลัก และระเบียบ
ภายในศูนย์ฯ เพื่อการ
ปฏิบัติท่ีชัดเจน  

การปรับปรุงระเบียบ
การบริหารจัดการ
ศูนย์ฯ ไม่สามารถ
ด าเนินการได้เองเป็น
อ านาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์ฯ และ
มหาวิทยาลัยเป็น
ผู้ด าเนินการ 

- - ได้ระเบียบการบริหาร
จัดการที่มีการปรับปรุง

แล้ว 

- ต.ค.54-ก.ย. 55 มหาวิทยาลัย/
คณะกรรมการ
บริหารศูนย์ฯ 

5. ระบบการรวบรวม
และจัดเก็บข้อมูลท่ี
เป็นปัจจุบันและสอด 
คลอ้งกับการน าข้อมูล 
ไปใช้ประโยชน์เพื่อ
การประกันคุณภาพ
ควบคู่กับระบบการ
จัดเก็บเอกสารเพื่อการ
ตรวจสอบ 

5. ควรจัดท าระบบการ
รวบรวมและจัดเก็บ
ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน
และสอดคล้องกับการ
น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 
เพื่อการประกันคุณภาพ
ควบคู่กับระบบการ
จัดเก็บเอกสารเพื่อการ
ตรวจสอบ 

เน่ืองจากมีการ
เปลี่ยนแปลงในการ
ด าเนินการด้านการ
ประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยในแต่
ละปีจึงท าให้ระบบ
การจัดเก็บข้อมูลยัง
ไม่เป็นระบบ 
 

สร้างความเข้าใจและ
จัดท าระบบการเก็บข้อมูล
ให้สอดคล้องกับการน า
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 

จัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อชี้แจง ท าความ
เข้าใจการจัดเก็บข้อมูล
ให้ถูกต้องและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

มีระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลท่ีเป็นระบบ ง่าย

ต่อการตรวจสอบ 

20,000 ต.ค.54-ก.ย. 55 เลขานุการศูนย์ฯ 

6. การประเมินผล
การด าเนินงาน

6. ควรมีการประเมิน 
ผลการด าเนินงาน

ได้มีการประเมิน
ติดตามผลตามแผน 

สร้างระบบกลไกในการ
ติดตามประเมินผลการ

- มีระบบการประเมิน 
การด าเนินงานและการ

- ต.ค.54-ก.ย. 55 เลขานุการศูนย์ฯ 
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ตลอดจนการ
ให้บริการเพื่อน าผล
การประเมินมา
ปรับปรุงและ
พัฒนาการด าเนินงาน 

ตลอดจนการให้ 
บริการเพื่อน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุง
และพัฒนาการ
ด าเนินงานเพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลตาม
เป้าหมาย 

พัฒนาปรับปรุงทุกปี
ตามท่ีคณะ กรรมการ
ตรวจประเมินเสนอ 
แนะ แต่ยังมิได้น ามา 
ใช้ปรับปรุงและพัฒนา 
การด าเนินงานครบ
ทุกข้อ 

ด าเนินงานและการ
ให้บริการเพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลตามเป้าหมาย 
 
 
 

ให้บริการท่ีชัดเจน 



 

  

 

4.2 การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ รอบปีการศึกษา 2553 (สปค.02) 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2553 

ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 

 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

6. ผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส าเร็จ
ของโครงการ/กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

1. การจัดท าแผนการ
ด าเนินงานประจ าปี
อย่างชัดเจนและแจ้ง
ให้บุคลากรใน
หน่วยงานรับทราบ 

1. ควรมีการแจ้ง
แผนการด าเนินงาน
ประจ าปีท่ีชัดเจนให้
บุคลากรใน
หน่วยงานรับทราบ 

ให้บุคลากรทุกระดับ
ร่วมพิจารณาและ
รับทราบถึงแผนการ
ด าเนินงานประจ าปี
อย่างชัดเจน 

ประชุมผู้บริหารและ
บุคลากรทุกระดับ
ร่วมกันเพ่ือพิจารณา
และรับทราบแผนการ
ด าเนินงานประจ าปี 

1. ได้แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีท่ีชัดเจน 
2. บุคลากรทุกระดับใน
หน่วยงานทราบแผน 
การด าเนินงานประจ าปี 

(อยู่ระหว่างด าเนินการ) 60% - ผูอ้ านวยการ/ 
เลขานุการศูนย์ฯ 

2. จัดท าแผนการ
ด าเนินงานระยะกลาง
และระยะยาวตาม
ความเหมาะสม เพื่อให้
บุคลากรได้ทราบทิศ
ทางการด าเนินงานใน
อนาคตท่ีชัดเจน 

2. ควรจัดท าแผน 
การด าเนินงาน
ระยะกลางและ
ระยะยาวเพ่ือทราบ
ทิศทางการ
ด าเนินงานท่ีชัดเจน 
 

เร่งด าเนินการจัดท า
แผนระยะกลางและ
ระยะยาว 
เพื่อให้ทราบทิศทางการ
ด าเนินงานในอนาคต 

ประชุมจัดท าแผนการ
ด าเนินงานระยะกลาง
และระยะยาว 

1. ได้แผนการ
ด าเนินงานระยะกลาง
และระยะยาว 
2. บุคลากรทราบทิศ
ทางการด าเนินงานท่ี
ชัดเจน 
 

(อยู่ระหว่างด าเนินการ) 60% - ผูอ้ านวยการ/ 
เลขานุการศูนย์ฯ 

3. การปรับปรุงการ
ประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่การ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานให้รับทราบ
โดยทั่วกัน 

3. ควรมีการปรับปรุง
การประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่การ
ด าเนินงานของ
หน่วยงาน ให้
รับทราบโดยท่ัวกัน 

1.เพิ่มชอ่งทางในการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การด าเนินงานให้
แพร่หลายมากขึ้น เช่น 
จัดท าจดหมายข่าว 
2.ปรับปรุงข้อมูลท่ีเผย 

พัฒนาและปรับปรุง
รูปแบบของเวปไชดอ์ยู่
เสมอ 
 

1. มีเวปไซด์ของ
หน่วยงาน 
2. มีจดหมายข่าว 
 

(อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
อยู่ระหว่างด าเนินการ
ปรับปรุงเวปไซด์และ
การจัดท าจดหมายข่าว
เพื่อเผยแพร่ไปยัง
หน่วยงานต่างๆ 

60% 250,000 เลขานุการ
ศูนย์ฯ/งาน
ประสานงาน
โครงการ 
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แพร่ให้มีความทันสมัย
เป็นปัจจุบัน เช่น การ 
update ข้อมูลต่าง  ๆท่ี
เผยแพร่ผ่านเวปไซต์ 

 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

6. ผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส าเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

4. การปรับปรุง
ระเบียบการบริหาร
จัดการทั้งระเบียบ
หลักและระเบียบ
ภายในศูนย์ฯ 
 

4. ควรมีการ
ปรับปรุงระเบียบ
การบริหารจัดการ
ท้ังระเบียบหลัก 
และระเบียบภายใน
ศูนย์ฯ เพื่อการ
ปฏิบัติท่ีชัดเจน 

- - ได้ระเบียบการบริหาร
จัดการที่มีการปรับปรุง
แล้ว 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 100% - มหาวิทยาลัย/
คณะกรรมการ
บริหารศูนย์ฯ 

5. ระบบการรวบรวม
และจัดเก็บข้อมูลท่ี
เป็นปัจจุบันและ
สอดคล้องกับการน า
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์
เพือ่การประกัน
คุณภาพควบคู่กับ
ระบบการจัดเก็บ
เอกสารเพื่อการ
ตรวจสอบ 

5. ควรจัดท าระบบ
การรวบรวมและ
จัดเก็บข้อมูลท่ีเป็น
ปัจจุบันและ
สอดคล้องกับการน า
ข้อมูลไปใช้
ประโยชน์เพื่อการ
ประกันคุณภาพ
ควบคู่กับระบบการ
จัดเก็บเอกสารเพื่อ
การตรวจสอบ 

สร้างความเข้าใจและ
จัดท าระบบการเก็บ
ข้อมูลให้สอดคล้องกับ
การน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ 

จัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อชี้แจง ท าความ
เข้าใจการจัดเก็บข้อมูล
ให้ถูกต้องและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน 

มีระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลท่ีเป็นระบบ ง่าย
ต่อการตรวจสอบ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 70% 20,000 เลขานุการ
ศูนย์ฯ/บุคลากร 

6. การประเมินผล
การด าเนินงาน

6. ควรมีการ
ประเมินผลการ

สร้างระบบกลไกในการ
ติดตามประเมินผลการ

- มีระบบการประเมิน 
การด าเนินงานและการ

อยู่ระหว่างด าเนินการ 70% - เลขานุการ
ศูนย์ฯ/บุคลากร 
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ตลอดจนการ
ให้บริการเพื่อน าผล
การประเมินมา
ปรับปรุงและ
พัฒนาการด าเนินงาน 

ด าเนินงาตลอดจน
การให้บริการเพื่อ
น าผลการประเมิน
มาปรับปรุงและ
พัฒนาการด าเนิน 
งานเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิผลตาม
เป้าหมาย 

ด าเนินงานและการ
ให้บริการเพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลตาม
เป้าหมาย 
 

ให้บริการท่ีชัดเจน 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554                                                   80 

บทท่ี 5  
รายงานผลการประเมนิคุณภาพภายใน  

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2554 

 

 
 
 
 
 

  

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 
ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2554 

 
ระหว่างวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2555 

 
 
 
 
 
 

โดย 
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คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ค าน า 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2554 ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ให้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพ่ือการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ตามผล
การด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) ระหว่างวันที่ 19 – 20 
กรกฎาคม 2555 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง    

คณะกรรมการประเมินฯ หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าผลการประเมินคุณภาพครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ โดยตรงต่อ  
ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพ่ือการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเกิดประโยชน์
โดยรวมต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2554 

ประธานคณะกรรมการ  (ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ) 

คณบดีคณะประมง 

รองประธานคณะกรรมการ  (รศ.ดร.อัญชลี สงวนพงษ์) 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

กรรมการ  (นางอัจฉรา เฮียงโฮม) 

ส านักงานตรวจสอบภายใน 

กรรมการและเลขานุการ  (นายธเนศ ดาวรุ่งโรจน์) 

ส านักงานประกันคุณภาพ 

ผู้ช่วยเลขานุการ  (นางสาวธนาภรณ์ ฉิมแพ) 

ส านักหอสมุด 

 
 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2555 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของศูนย์นานาชาติสิรินธรเพ่ือการวิจัย พัฒนาและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2554 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ซึ่งด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2555 โดยคณะกรรมการ
ประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 
2554 - 31 พฤษภาคม 2555) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ 
 ส าหรับผลการประเมินฯ พบว่า ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพ่ือการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มีการ
ด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน 
จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.78 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.17 ได้คุณภาพระดับพอใช้ รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมิน 

เฉลี่ยรวม 

ความหมายผลประเมิน 

หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค์ และแผน 
                       ด าเนินการ   

3.00 3.00 พอใช้ พอใช้ 

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก 3.30 3.30 พอใช้ พอใช้ 

องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและจัดการ  4.60 3.40 ดีมาก พอใช้ 

องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ 5.00 4.00 ดีมาก ดี 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  2.00 2.00 ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุง 

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 3.00 2.00 พอใช้ ต้องปรับปรุง 

ภาพรวมตัวบ่งชี้บังคับ (13 ตัวบ่งชี้) 3.78 3.17   

ความหมายผลประเมิน ดี พอใช้   

 ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

ภาพรวม 
จุดแข็ง 
1. มีโครงการที่สนับสนุนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่เชื่อมโยงกับโครงการ

หรือกิจกรรมต่างๆ ที่สนองต่อโครงการส่วนพระองค์ และโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ 
2. บุคลากรมีความตั้งใจในการน าแนวทางการประกันคุณภาพมาปรับใช้ในการพัฒนางานในส่วนที่เป็น

ภารกิจหลัก ทั้งท่ีมีบุคลากรจ านวนน้อยและภาระงาน/ภารกิจขององค์กรยังไม่ชัดเจน 
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3. เจ้าหน้าที่ด้านการเงินมีการควบคุมงบประมาณได้ละเอียด สามารถแยกข้อมูลและรายงานการเงินให้
ผู้บริหารได้ชัดเจน 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการจัดท าแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติการประจ าปี  ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของ

หน่วยงาน 
2. ควรมีการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน 

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
1. ควรมีการทบทวนบทบาทและทิศทางการด าเนินงานของหน่วยงาน 
2. มหาวิทยาลัยควรทบทวนตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการตรวจประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับภารกิจของ

หน่วยงาน  

ประสิทธิผลการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ เป็นหน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือตามพระราชด าริและโครงการที่
เกี่ยวขอ้งจากพระราชภารกิจในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือถ่ายทอดผลงานโครงการใน
สถาบันสูงสุดของประเทศ ร่วมกับส านักงานโครงการในการด าเนินโครงการต่างๆ เพ่ือประสานการศึกษาวิจัย 
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร ประมง อาหาร ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การสนับสนุนพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต และการบริการทางวิชาการให้แก่นิสิต 
นักศึกษาไทยและต่างประเทศ โดยร่วมมือกับคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งศูนย์ฯ สามารถด าเนินงานตาม
ภารกิจ โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่มหาวิทยาลัยจ าปาสักในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนา
บุคลากร การพัฒนาการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา เพ่ือความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 2 
ประเทศ  

ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2553 

 การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปีการศึกษา 2553  พบว่าศูนย์
นานาชาติสิรินธรเพ่ือการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ เป็นอย่างดี โดยมีโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด จ านวน 6 กิจกรรม มีการด าเนินการแล้ว 1 
กิจกรรม อยู่ระหว่างด าเนินการ 5 กิจกรรม 

ข้อมูลการประกันคุณภาพของศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพ่ือการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ด าเนินการระบบประกันคุณภาพใน
รูปแบบส านัก/สถาบัน 6 องค์ประกอบ โดยได้รับการตรวจสอบและ/หรือการประเมินคุณภาพภายใน จาก
คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยแล้ว 8 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินใน
รอบปีที่ผ่านมา คือ ครั้งที่ 8 ในรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) ระหว่างวันที่ 
19-20 กรกฎาคม 2554 พบว่า  ศูนย์นานาชาติสิรินธรเ พ่ือการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
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มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การ
ประเมิน จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.56 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 2.53 ได้คุณภาพระดับต้องปรับปรุง 

วัตถุประสงค์การประเมินคุณภาพภายใน 

1. เพ่ือยืนยันสภาพการด าเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการตอบ 
สนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการ
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี
ของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา  

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

1. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 

ก าหนดการประเมิน 

วันพฤหัสบดทีี ่19 กรกฎาคม 2555 

เวลา 08.30 - 09.00 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือ
วางแผนการประเมินคุณภาพภายในศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ณ ห้องประชุมศูนย์
นานาชาติสิรินธรฯ ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ  

เวลา 09.00 - 09.10 น.  ผู้บริหารศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ กล่าวต้อนรับ 
เวลา 09.10 - 09.20 น.  ประธานคณะกรรมการประเมินฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการ ชี้แจงวัตถุประสงค์

และแนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2554 
เวลา 09.20 - 10.00 น.  ผู้บริหารศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 

2554 ทั้งนี ้ขอให้หน่วยงานน าเสนอเฉพาะประเด็นหลักที่ส าคัญ ดังนี้ 
 1.  ข้อมูลพื้นฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น 
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 2.  สรุปผลการด าเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
ประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยน าเข้า
กระบวนการ และผลผลิต  

 3.  ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา 
 4.  แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 
 5.  นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีหรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามระบบประกัน

คุณภาพ 
   - คณะกรรมการซักถามเพ่ิมเติม 
เวลา 10.00 - 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
เวลา 12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 14.00 น.    คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมศูนย์ฯ 
   -   กลุ่มบุคลากรข้าราชการ/พนักงานและลูกจ้าง   จ านวน  5  คน 
เวลา 14.00 - 16.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และสรุปผลการประเมิน

ประจ าวัน ณ ห้องประชุมศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 
 

 

 

วันศุกร์ที ่20 กรกฎาคม 2555 

เวลา 08.30 - 11.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ร่วมกันวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินฯ ณ ห้องประชุม
ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 

เวลา 11.00 - 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในด้วยวาจาให้
ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ รับทราบ 

เวลา 12.00 - 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

วิธีการด าเนินงาน 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพ่ือการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ประจ าปีการศึกษา 2554 ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) ของศูนย์
นานาชาติสิรินธรเพ่ือการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  ตามผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2554 
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึง 31 พฤษภาคม 2555 และหลักฐานเพ่ือการประเมินตามรายการที่ระบุไว้ใน
รายงานการประเมินตนเอง และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์ 
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ

ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน ส าหรับการแปลความหมายผล
การประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การด าเนินงานระดับพอใช้ 

คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การด าเนินงานระดับด ี

คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 

ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
เพ่ือให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มีการด าเนินงานตามระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ประเมิน จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงาน
ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.78 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 
3.17 ได้คุณภาพระดับพอใช้ รายละเอียดดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
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ศูนย์ฯ กรรมการ ศูนย์ฯ กรรมการ ศูนย์ฯ กรรมการ ศูนย์ฯ กรรมการ ศูนย์ฯ กรรมการ 
องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนด าเนินการ   

- - 3.00 3.00 - - 3.00 3.00 พอใช้ พอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจ
หลัก 

- - 1.00 1.00 4.06 4.06 3.30 3.30 พอใช้ พอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 3  การ
บริหารและจัดการ  

5.00 5.00 4.50 3.00 - - 4.60 3.40 ดีมาก พอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงิน
และงบประมาณ 

- - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 ดีมาก ดี 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ  

- - 2.00 2.00 - - 2.00 2.00 ต้อง 
ปรับปรุง 

ต้อง
ปรับปรุง 

องค์ประกอบท่ี 6  การ
พัฒนาและปรับปรุงระบบ
ด าเนินงาน 

- - 3.00 2.00 - - 3.00 2.00 พอใช้ ต้อง
ปรับปรุง 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

5.00 5.00 3.56 2.67 4.06 4.06 3.78 3.17   

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดี พอใช้ ดี ดี ดี พอใช้   

ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ใน
รอบปีการศึกษา 2554 สามารถสรุปผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบได้ดังนี้ 

 



 

                                                   

ตารางท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
  
  
  

เป้าหมา
ย 

2554 

ผลการด าเนินงาน ปี 2554 คะแนนผลการ
ประเมิน 

หมายเหตุ  

ศูนย์ฯ กรรมการ ศูนย์ฯ  กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของส านัก (ภารกิจบริการวิชาการ) (13 ตัวบ่งชี้) 3.78 3.17   

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี้     3.00 3.00   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 5 5 5 3.00 3.00 มีข้อ 1, 2, 3, 5, 6 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลกั   3.30 3.30   

2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 4.50 125.40 4.18 125.40 4.18 4.180 4.18   
30 30.00 

2.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ 1 1 1 1.00 1.00   

2.3 ผลการเรยีนรู้และเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

ข้อ 2 3 3 3.00 3.00   

2.4 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 3 5 5 5.00 5.00   

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ   4.60 3.40   

3.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับของ

ข้อ 6 7 5 5.00 3.00 ไม่พบข้อ 2, 7 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
  
  
  

เป้าหมา
ย 

2554 

ผลการด าเนินงาน ปี 2554 คะแนนผลการ
ประเมิน 

หมายเหตุ  

ศูนย์ฯ กรรมการ ศูนย์ฯ  กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

หน่วยงาน 

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ ข้อ 5 5 3 5.00 3.00 มีข้อ 1, 2, 3 

3.3 ระบบบรหิารความเสี่ยง ข้อ 2 5 4 4.00 3.00 มีข้อ 1, 2, 5, 6 

3.4 ระบบการพัฒนาบคุลากร ข้อ 5 5 4 4.00 3.00 มีข้อ 1, 2, 3, 5 

3.5 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันา
ความรู ้และทักษะวิชาชีพท่ีสอดคล้อง
กับการปฏิบัติงาน ทั้งในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

ร้อยละ 80 4 100 4 100 5.00 5.00   

4 4 

องค์ประกอบท่ี 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ   5.00 4.00   

4.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

ข้อ 7 7 6 5.00 4.00 มีข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 7 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   2.00 2.00   

5.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน 

ข้อ 2 3 3 2.00 2.00 มีข้อ 1, 2, 3 

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน    3.00 2.00   

6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและ ข้อ 2 3 2 3.00 2.00 มีข้อ  3, 4 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
  
  
  

เป้าหมา
ย 

2554 

ผลการด าเนินงาน ปี 2554 คะแนนผลการ
ประเมิน 

หมายเหตุ  

ศูนย์ฯ กรรมการ ศูนย์ฯ  กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 

  



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554                                                               93  
 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมของศูนย์นานาชาติสิรินธรเพ่ือการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้คุณภาพระดับพอใช้ ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มี
คะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้คุณภาพระดับพอใช้ 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงานสรุปได้ดังนี้  
  จุดแข็ง 
    - 
  จุดที่ควรพัฒนา 

1. ขาดแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
2. ขาดการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
ข้อเสนอแนะ 
1. ศูนย์ควรจัดท าแผนกลยุทธ์ โดยมีเป้าประสงค์ และตัวชี้วัดที่ชัดเจน 
2. ควรมีการด าเนินการตามระบบ PDCA 

 
องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 

การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของศูนย์นานาชาติสิรินธรเพ่ือการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.30 
ได้คุณภาพระดับพอใช้ และผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.30 ได้คุณภาพระดับพอใช้ 
เช่นกัน 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก สรุปได้ดังนี้  
  จุดแข็ง 
            - 
  จุดที่ควรพัฒนา 

1. ภารกิจหลักขององค์กรยังขาดความชัดเจน 
2. การประเมินผลกิจกรรมด าเนินการไม่ครบทุกกิจกรรม 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรท าความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจหลักขององค์กรให้ชัดเจน 
2. ควรมีการประเมินผลกิจกรรมที่ด าเนินการทุกโครงการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลัก 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของศูนย์นานาชาติสิรินธรเพ่ือการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง               
มีคะแนนเฉลี่ย 4.60 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.40                
ได้คุณภาพระดับพอใช้ 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ สรุปได้ดังนี้  
  จุดแข็ง 
    - 
  จุดที่ควรพัฒนา 

1. การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงไม่ได้ด าเนินการให้เป็นไปตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ข้อเสนอแนะ 

1. ควรด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงตามแนวทางท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 
องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

 การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของศูนย์นานาชาติสิรินธรเพ่ือการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง                 
มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00               
ได้คุณภาพระดับดี 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้  
  จุดแข็ง 
     - 
  จุดที่ควรพัฒนา 

1. การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินไม่ปรากฏ เนื่องจากไม่ได้จัดท าแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
  ข้อเสนอแนะ 

1. หน่วยงานควรพิจารณาจัดท าแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน โดยการก าหนดให้มีตัวบ่งชี้ เป้าหมาย แนว
ทางการด าเนินการทางการเงิน ที่มีความชัดเจน 

2. หน่วยงานควรมีการวิเคราะห์ทรัพยากรทางการเงิน แหล่งที่มาและการใช้ไป ความสอดรับกับแผนกล
ยุทธ์ของหน่วยงาน  เพ่ือให้การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินมีความครบถ้วน สมบูรณ์ และสามารถ
ผลักดันแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานให้สามารถด าเนินการได้ 
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3. หน่วยงานควรจัดท าค าของบประมาณให้ครอบคลุมทั้งเงินรายได้และเงินงบประมาณแผ่นดิน เพ่ือให้เป็น
แนวทางในการบริหารงบประมาณที่มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจและการพัฒนา
ของหน่วยงาน 

4. ควรจัดให้มีแผนการตรวจสอบด้านการเงินของหน่วยงานเป็นประจ า อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของศูนย์นานาชาติสิรินธรเพ่ือการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง 
มีคะแนนเฉลี่ย 2.00 ได้คุณภาพระดับต้องปรับปรุง และผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย  
2.00 ได้คุณภาพระดับต้องปรับปรุง เช่นกัน 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปได้ดังนี้  
  จุดแข็ง 
    - 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. บุคลากรมีความเข้าใจในการจัดท ารายงานประเมินตนเอง และระบบประกันคุณภาพไม่ชัดเจน 

  ข้อเสนอแนะ 
1. หน่วยงานควรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรที่ เกี่ยวข้อง ได้มีความรู้และท าความเข้าใจเกี่ยวกับ

เกณฑ์มาตรฐานของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อให้การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง และการอ้างอิงหลักฐาน

เป็นไปด้วยความสอดรับกัน 

2. หน่วยงานควรเชื่อมโยงกิจกรรมหรือแผนงานที่ด าเนินการให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของการประกัน
คุณภาพ 

 
องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

 การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของศูนย์นานาชาติสิรินธรเพ่ือการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้คุณภาพระดับพอใช้ ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.00 
ได้คุณภาพระดับต้องปรับปรุง 
 คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน สรุปได้ดังนี้  
  จุดแข็ง 
         - 
  จุดที่ควรพัฒนา 

1. การก าหนดหรือทบทวนกระบวนการหลักที่ส าคัญของหน่วยงาน รวมทั้งข้อก าหนดที่ส าคัญ ยังขาด
ความชัดเจน 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรน าระเบียบการบริหารศูนย์ฯ ที่ได้มีการทบทวน มาพิจารณาก าหนดกระบวนการหลักที่ส าคัญใน

การปฏิบัติงานของแต่ละภารกิจ 
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ภาคผนวก 
ภาคผนวกที่ 1 
ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 
คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารศูนย์ฯ  ผู้บริหารศูนย์ฯ รายงานผลการด าเนินงาน 

 

 

 
คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 

 

 

 
คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์บุคลากรศูนย์ฯ  คณะกรรมการประเมินฯ สรปุผลประเมินฯ 

 

 

 
คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลกาประเมินฯ  ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์ฯ รับฟังผลการประเมินฯ 
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ภาคผนวก 

 ข้อมูลพื้นฐานประกอบการประเมิน 

 ค าสั่งแต่งตั้งต่างๆ  

- ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับคณะวิชา 
ส านัก สถาบัน หน่วยงานสนับสนุน และวิทยาเขต ประจ าปีการศึกษา 2554 

- ค าสั่งศูนย์นานาชาติสิรินธรเพ่ือการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่ 03/2555 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 

- ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารศูนย์นานาชาติสิรินธรเพ่ือการ
วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี พ.ศ. 2554 

 ภาพกิจกรรม 
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ข้อมูลพื้นฐานประกอบการประเมิน 
 

ข้อมูลอ้างอิง
ส าหรับ  
KPI 

รายการ ชนิดของตัว
บ่งชี้ 

รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 
ส านัก/สถาบัน 
2553 2554 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน  (1 ตัวบ่งช้ี) 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน กระบวนการ ปีงบประมาณ 3 5 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก (4 ตัวบ่งช้ี) 
2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผลผลิต ปีการศึกษา N/A 4.18 
2.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด

ประโยชน์ต่อสังคม 
กระบวนการ ปีการศึกษา N/A 1 

2.3 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน หรือองค์กรภายนอก  

ผลผลิต ปีการศึกษา N/A 3 

2.4 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ผลผลิต ปีการศึกษา N/A 2.40 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ (5 ตัวบ่งชี)้ 
3.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน

และผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน 
กระบวนการ ปีการศึกษา 3 7 

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ กระบวนการ ปีการศึกษา 3 5 
3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง กระบวนการ ปีการศึกษา 1 6 
3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร กระบวนการ ปีการศึกษา 4 5 
3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ 

และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 

ปัจจัยน าเข้า ปีการศึกษา N/A 100% 

องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ (1 ตัวบ่งชี)้ 
4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ กระบวนการ ปีงบประมาณ 5 7 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (1 ตัวบ่งชี)้ 
5.1  ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
กระบวนการ ปีการศึกษา 3 4 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน (1 ตัวบ่งชี้) 
6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการด าเนินงาน 
กระบวนการ ปีงบประมาณ 1 3 
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